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ODYSSEUS AFRIKA

Geachte reiziger

Reis naar Afrika met Odysseus en u krijgt de garantie van een ervaring zonder 

weerga. Ons aanbod rondreizen, safari’s, luxehotels en lodges is buitengewoon 

uitgebreid en onze experts behoren tot de besten in hun domein. Zij hebben dit 

programma met zorg voor u samengesteld. Op hen wordt door professionele 

reisagenten beroep gedaan voor advies en oplossingen-op-maat. Want Odysseus staat 

niet enkel voor de mooiste brochures. De kwaliteit en de kennis van onze medewerkers 

vormen het hart van onze onderneming. 

Afrika roept beelden op van nostalgie, romantiek en mysterie. Hier lopen de laatste 

‘voorhistorische dieren’ vrij rond. Hier stond 250.000 jaar geleden de wieg der 

mensheid. 

Afrika is het meest natuurlijke, meest krachtige gebied van onze planeet. Miljoenen 

grazers trekken hier op het ritme van de seizoenen dwars door Oost-Afrika. En 

reusachtige krokodillen en olifanten leven op de oevers van de machtige Zambezi. Dit 

donkere continent met zijn oude woestijnen en wilde kusten, savannes, wouden en 

zoutmeren oefent een blijvende aantrekkingskracht uit op ieder die het bezocht heeft. 

‘Africa is calling’, de roep van Afrika is onweerstaanbaar. 

Wij geloven bij Odysseus dat Afrika alles in zich draagt om op eigen kracht ook 

de moeilijkste situaties aan te kunnen. Op vele gebieden gaat het continent de 

goede richting uit. De enorme veerkracht en het optimisme van deze volkeren is 

verbazingwekkend. De positieve relatie tussen de natuurparken en de lokale bevolking 

is daar slechts één voorbeeld van.

Afrika is voor velen een ‘once-in-a-lifetime’ gebeuren en dan heeft u advies van experts 

echt wel nodig. We hopen dat deze nieuwe reisgids voor onze trouwe reizigers de deur 

mag openen naar weer boeiende avonturen. 

Met vriendelijke groet,

Odysseus

Deluxe Travel Experience

P.S. Wie met Odysseus op reis gaat mag het beste verwachten. Zo worden enkel absolute 

tophotels  weerhouden  en  worden  alle  vluchten  uitgevoerd  met  regelmatige  

lijndiensten.  Toch prettig, die zekerheid.

R
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ONTDEK HET ONGEREPTE AFRIKA MET ODYSSEUS

Voor een ideale safari moet u terug in de tijd reizen. Vergeet daarbij de grote hotels met vele 

groepen toeristen, vergeet de wildparken waar u geen privacy meer vindt, waar u de leeuwen 

enkel ziet in een decor van minibusjes. Dat is niet voor Odysseus reizigers die op zoek zijn 

naar de ziel van Afrika, naar die weidsheid, die stilte, het ongestoord observeren van grote 

concentraties wild. Met Odysseus ervaart u het natuurlijke, ongerepte Afrika van de eerste 

reizigers, het beroemde ‘Out-of-Africa’ gevoel. U geniet daarbij van het comfort en de luxe van 

kleine lodges die perfect versmelten met hun omgeving.

UW PERSOONLIJKE BEWAARENGEL

We maken er een punt van de grootst mogelijke klantenservice te verlenen en we verzekeren 

u dat lokale assistentie en informatie altijd en overal beschikbaar is. Onze lokale agenten, met 

wie wij een jarenlange relatie hebben opgebouwd, wachten u op bij aankomst en brengen u 

naar uw hotel en verzorgen uw hele rondreis en al uw safari’s.

Zij zijn uw persoonlijke engelbewaarder en staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden 

en u te informeren over excursies, uw vluchten te herbevestiging enz. Daarenboven kunnen ze 

snel met ons in contact treden zodat vlugge interventie mogelijk is.

KIES  UW  HOTEL  AAN  DE  HAND  VAN  DE  

BEROEMDE  STERREN VAN ODYSSEUS

Onze ‘sterren’ zijn sinds geruime tijd dé standaard geworden om snel een tophotel te kunnen 

inschatten. Dat is ook niet zo verwonderlijk: in onze beoordeling houden we weinig rekening 

met de officiële hotelclassificaties gezien de normen per land te veel verschillen. We gaan in onze 

beoordeling zo objectief mogelijk te werk en gebruiken tal van criteria zoals de ervaringen  van  

onze  reizigers,  onze  eigen  ervaring,  de  service,  het  karakter,  de  uitstraling,  de  gunstige 

ligging, enz. 

Bij onze beoordeling zijn we bijzonder streng om onze sterren niet te devalueren. Uiteraard 

moet u bij uw keuze ook de beschrijving en foto’s voor ogen houden en zich realiseren dat 

elementen van een hotel in de loop van een jaar kunnen wijzigen.

DELUXE  |  TRAVEL  |  E XPERIENCE
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In grote lijnen beantwoorden de sterren aan volgende categorieën:

6 sterren: Behoort tot de wereldtop. 

Wordt slechts uitzonderlijk toegekend.

5 sterren: Deluxe

Gewoon de beste hotels. Met perfecte service.

4 sterren: 1ste klasse

Unieke hotels op een unieke locatie.

Daartussen de ’halve’ sterren, om een nog subtieler 

onderscheid mogelijk te maken.

ODYSSEUS AFRIKA
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DE BESTE HOTELS & LODGES

Onze lokale agenten en de door ons gecontracteerde lodges weten dat het een bijzonder 

publiek is dat met Odysseus reist. Daardoor is hen geen moeite teveel om uw persoonlijke 

wensen te vervullen. En dat is precies wat Odysseus-reizigers zo op prijs stellen. Daarbij is onze 

ongebondenheid een niet te onderschatten voordeel. Hierdoor kunnen we vrij kiezen tussen 

alle hotels en vervoerders en u daardoor het beste van Afrika aanbieden.

GOURMET & GASTRONOMIE
Regelmatig kunnen genieten van een verfijnd diner onder de tropische sterrenhemel en met
een heerlijk glas wijn gezellig natafelen, ook dat hoort bij een geslaagde vakantie. De meeste  
restaurants in deze Afrika brochure maken deel uit van de door ons geselecteerde lodges en hotels, 
allen van  een uitstekend niveau. 

HONEYMOON & JUBILEA
Exotisch Afrika is een gedroomde bestemming voor huwelijksreizen en jubilarissen. Is uw reis 
een honeymoon of heeft u iets speciaals te vieren, breng ons dan op de hoogte. Op onze beurt 
informeren wij onze agenten en uw hotel en wacht u wellicht een leuke verrassing. 

LIJNVLUCHTEN
Er zijn zoveel vluchtmogelijkheden dat we hebben geopteerd om u deze afzonderlijk 
aan te bieden. Achteraan deze brochure bieden wij een keuze tussen meerdere 
luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor kunt u bijna dagelijks vertrekken en bent u niet 
gebonden aan vakanties van precies een of twee weken.
Als u zich tijdens de vlucht bijzonder wil laten verwennen, dan kan u met Odysseus in ‘Business
Class’ vliegen of in ‘Eerste klasse’ aan verrassend gunstige tarieven.

COVID-19
In deze post-Covid periode hoeft u zich bij Odysseus geen zorgen te maken. U kan rekenen
op onze maximale flexibiliteit en transparante annulerings- en omboekingsvoorwaarden.
Al meteen bij uw offerte wordt u degelijk ingelicht over de verplichte documenten en de
geldende gezondheidsregels op uw bestemmingen. We informeren u ook steeds over alle
inreisvoorwaarden. 

DELUXE  |  TRAVEL  |  E XPERIENCE
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KENIA
De evenaar loopt dwars door Kenia. Het kustgebied is warm en vochtig, 

het binnenland gematigder terwijl het noorden zeer droog is. Februari 

en maart zijn de warmste maanden, de koelste zijn juli en augustus. De 

gemiddelde jaartemperatuur voor Mombasa ligt tussen 21°C en 32°C, 

voor Nairobi tussen 11°C en 25°C en tussen 23°C en 34°C in het noorden 

van het land. De meeste neerslag valt van april tot juni, tijdens het grote 

regenseizoen. Een beperkte hoeveelheid regen valt tijdens het kleine 

regenseizoen dat ongeveer van oktober tot december loopt. De soms hevige 

regenbuien vallen meestal na de middag en ’ s avonds.

TEMPERATUREN 

Zomer / september – april  max 34°C min 20°C

Winter / mei – augustus  max 25°C  min 11°C

NEERSLAG 

april - juni   groot regenseizoen 

oktober - december  klein regenseizoen

Wie Kenia zegt, denkt aan safari’s, aan het uitgestrekte, groenbruine savannegebied met de grootste 

natuurparken van Afrika: het dorre en ruwe Samburu Reservaat, het onvergetelijke zicht op Mount Kilimanjaro 

in Amboseli, het unieke landschap rond de Mount Kenia en de heuvelachtige savanne van de Masai Mara.  

Een ongelooflijk aanbod wilde dieren als olifanten, leeuwen, jachtluipaarden, giraffen, buffels, impala’s, gazellen 

en nog veel meer.

Het echte ‘Out of Africa’ gevoel zoals het werd vereeuwigd door Karen Blixen en Ernest Hemingway. 

De jaarlijkse migratie van miljoenen herbivoren tussen Serengeti en Masai Mara. 

De authentieke levenswijze van Samburu en Masai die tussen het wild hun vee hoeden. 

De afwisselende landschappen, waaronder de Great Rift-vallei. 

Het hele jaar door goede safarimogelijkheden met grote concentraties wild. 

De meer dan 1.000 verschillende vogelsoorten zijn een droom voor ornithologen. 

Aan de oevers van Lake Nakuru broeden tot 2 miljoen flamingo’s. 

Mount Kenia is de tweede hoogste berg van Afrika en met eeuwige sneeuw bedekt. 

De zachte witte zandstranden van de Indische Oceaan. 

REISPERIODE

HOOGTEPUNTEN
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MASAI MARA NATIONAL RESERVE

Zonder twijfel het belangrijkste park van Kenia. Dit 1500 km² grote park loopt aan de grens met 

Tanzania over in het Serengeti National Park. Masai Mara is een mozaïek van rollend grasland, 

beboste heuvels, acaciabosjes en dicht woud langs de oevers van de Mara rivier. Hier is het 

mogelijk om tijdens één game drive de ‘big five’ te zien. Juli en oktober zijn de maanden van de 

beroemde jaarlijkse migratie. 

SAMBURU GAME RESERVE EN SHABA NATIONAL RESERVE  

Samburu is een kleiner park maar beslist de moeite waard. De beboste oevers van de Uaso 

Nyiro rivier trekken olifanten, leeuwen, giraffen en zebra’s van de omliggende savannes aan. 

Shaba biedt dezelfde landschappen als Samburu met beboste rivieroevers, acacia’s, palmen en 

natuurlijke bronnen. Het is een semi-woestijngebied met ruwe, heuvelachtige ‘rotskopjes’. 

AMBOSELI NATIONAL PARK

Dit 392 km² grote park bestaat voor het grootste deel uit een oud, uitgedroogd meer bedekt met 

kwetsbaar grasland, acaciabosjes en enkele lage, vulkanische heuvels. De moerasgebieden in 

het centrum zijn een aantrekkingspool voor wild. Onovertroffen is het zicht op de met sneeuw 

bedekte top van de Kilimanjaro. 

WILDPARKEN
TSAVO NATIONAL PARK 

Tsavo is het grootste park (20819 km²) van Kenia. De weg van Nairobi naar Mombasa verdeelt 

het park in Tsavo East en Tsavo West. Het oostelijk deel bestaat voor het merendeel uit vlak, met 

doornstruiken begroeid land. Meer afwisseling in het landschap vindt men in Tsavo West, dat 

uit vulkanische heuvels bestaat. In Mzima Springs sijpelen miljoenen liters zuiver water uit de 

poreuze ondergrond. De nabijgelegen poelen zijn een favoriete pleisterplaats van nijlpaarden en 

krokodillen. 

MOMBASA 

Honderden jaren geleden voeren er al Chinese jonken, Arabische dhows en Portugese galjoenen 

voorbij de kust van Mombasa. De eindeloze witte zandstranden staan borg voor een zorgeloze 

strandvakantie. Ongeveer 600m voor de kust ligt een uitgestrekt rif, een paradijs voor duikers 

en snorkelaars.

Indische Oceaan

Mombassa

KENIA

TANZANIA

UGANDA

ETHIOPIË

SOMALIË

Nairobi

Lake  
Turkana

Laikipia  
NP

Meru NP
Shaba NR

Samburu NR

Mt. Kenya NP

Tsavo NP

Amboseli NP

Masai Mara NP

Lake  
Victoria

Lake  Natron
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Dag 1: Nairobi
Verwelkoming op Jomo Kenyatta International Airport, 
transfer en intrek in het unieke Giraffe Manor.

Dag 2: Lake Nakuru National Park
Ontbijt en rit naar het Lake Nakuru National Park, een 
toevluchtsoord voor Rothschild giraffen, zwarte en witte 
neushoorns en luipaarden. Het park staat ook bekend om 
zijn diverse vogelpopulatie. Lunch, na de middag game 
drive, diner en overnachting in de Ziwa Bush Lodge.
  
Dag 3-4: Masai Mara
Ontbijt en via Narok naar het Masai Mara National 
Reserve met een prachtig landschap en een overvloed 
aan wild, net zoals een eeuw geleden. Lunch in 
de lodge. Na de middag game drive, diner en 
overnachting in het Elewana Elephant Pepper Camp.
Hele dag in het reservaat met ochtend- en namiddag game 
drives. Alle maaltijden en overnachtingen in de lodge.

Dag 5: Mwanza en Victoriameer
Ontbijt en rit naar de grens in Isebania. Lunchpakket onderweg, 
douane- en immigratieformaliteiten. Verder met een 
Tanzaniaanse auto met chauffeur/gids naar het Victoriameer. 
Diner en overnachting in Rubundo Island Camp.

Dag 6-7: Serengeti
Ontbijt en verder naar het Serengeti National Park. Lunch in 
de lodge. Na de middag game drive, diner en overnachting in 
Sanctuary Kusini. (Alternatief: Namiri Plains).
Heerlijke dag met ochtend- en namiddag game drives 
in het park. Alle maaltijden en overnachting in de lodge.

Dag 8: Ngorongoro
Na het ontbijt naar de legendarische Ngorongoro 
krater. Halve dag krater tour met lunchpakket. Diner 
en overnachting in de The Highlands.

Dag 9: Lake Manyara
Na het onbijt naar het Lake Manyara National Park.
Lunch in de lodge. Na de middag game drive. Diner en 
overnachting in de Lake Manyara Serena Safari Lodge.

Dag 10: Tarangire
Ontbijt en rit naar het Tarangire National Park. 
Lunch in de lodge. Na de middag game drive. Diner 
en overnachting in Elewana Tangire Treetops.

Dag 11-14: Zanzibar
Ontbijt en rit naar Arusha. Lunch in een plaatselijk restaurant, 
transfer naar de luchthaven en lijnvlucht naar Zanzibar waar 
u wordt verwelkomd en naar uw hotel wordt gebracht. Diner 
en overnachting in &Beyond Mnemba Island. Twee vrije 
dagen om te genieten van het strand en de faciliteiten van 
dit mooie luxehotel. Overweeg zeker een van de mooie 
excursies op Zanzibar. Ontbijt. Transfer naar de luchthaven 
voor uw aansluitende vlucht of verlenging.

THE BEST OF EAST AFRICA
COMBINEER KENIA  EN TANZANIA  MET DE  LEGENDARISCHE SERENGETI  EN 

M ASAI  M ARA WILDPARKEN.  PRIVÉREIS .  VOL  PENSION.

KENIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 10.795 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Bezoeken en inkomgelden 
volgens programma.  
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Dag 1: Nairobi
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar 
Hemingways Nairobi, uitkijkend over het glooiende 
landschap en de pastorale schoonheid van de Ngong 
Hills. Vrije namiddag. Diner in de lodge.

Dag 2: Nairobi – Laikipia
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor 
de vlucht naar het Loisaba Conservancy op het 
Laikipia plateau. In het zuiden gaan de eindeloze 
grasvlaktes van het plateau over in valleien, 
kliffen en steile wanden met prachtig zicht op de 
besneeuwde Mount Kenia. Na aankomst transfer 
naar Elewana Loisaba Tented Camp. Alle maaltijden 
en overnachtingen in de lodge.
  
Dag 3: Laikipia
Vroege ochtendrit in het Conservancy, een 
toevluchtsoord voor meer dan 250 soorten vogels 

en 50 soorten wild. Rit te paard op zoektocht naar 
zebra’s, giraffen en olifanten. Alle maaltijden en 
overnachting in de lodge.

Dag 4: Laikipia
Met ervaren Samburu gids op wandelsafari doorheen het 
plateau. Namiddag bezoek aan antistroperij centrum in 
het spoor van enkele zeldzame lokale groot wildsoorten. 
Alle maaltijden en overnachting in de lodge.

Dag 5: Laikipia – Chyulu Hills
Per vlucht via Nairobi naar Chyulu Hills. Deel 
uitmakend van een 100km lange vulkanische bergketen 
vormen de zwarte lavastromen langs de zijkanten van 
de heuvels een fascinerend decor. Omschreven door 
Hemingway als de groene heuvels van Afrika, één 
van de meest fascinerende landschappen van het 
land. Na aankomst transfer naar Ol Donyo Lodge. Alle 
maaltijden en overnachtingen in de lodge.

Dag 6: Chyulu Hills
Vroege ochtend met ‘Elephant Rescue Mission’, 
in het spoor van de heli vets op pad doorheen het 
park in hun missie om de ‘vriendelijke reuzen’ 
opnieuw op hun benen te helpen. Alle maaltijden 
en overnachtingen in de lodge.
  
Dag 7: Chyulu Hills
Per paard doorheen het Park op zoektocht naar 
kuddes zebra’s, giraffen, leeuwen en olifanten. 
Afsluitende ‘star bed experience’ met exclusieve 
nacht onder de sterren. Alle maaltijden en 
overnachtingen in de lodge.

Dag 8: Chyulu Hills – Nairobi
Na het ontbijt transfer naar de Airstrip voor de charter 
naar Nairobi. Aansluitend retourvlucht of verlenging.

KENIAN VIEWS
GENIET  VAN DE MOOISTE  UITZICHTEN VAN KENIA

KENIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 4.985 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Bezoeken en inkomgelden 
volgens programma.  



o

14

ESSENTIAL KENYA OVERLAND

Dag 1: Nairobi
Verwelkoming en transfer naar het Hemingways Nairobi.

Dag 2: Lake Nakuru National Park
Ontbijt en rit naar het Lake Nakuru National Park, een 
toevluchtsoord voor Rothschild giraffen, zwarte en witte 
neushoorns, luipaarden en een prachtig vogelleven. Intrek, 
lunch, game drive en diner in de Ziwa Bush Lodge.
  
Dag 3: Masai Mara
Ontbijt en via Narok naar het Masai Mara National Reserve 
met prachtig landschap en een overvloed aan wild. Intrek, 
lunch, game drive en diner in de Cottar's 1920 Safari Camp .

Dag 4: Masai Mara
Volledige dag in het park met ochtend- en namiddag game 
drives (of volledige dag game drives met lunchboxen).

Dag 5: Naivasha
Ontbijt en mooie rit naar Lake Naivasha aan de voet van 
de Rift Vallei. Intrek en lunch in de Naivasha Sopa Lodge. 
Namiddag boottocht en bezoek aan het Halfmoon eiland 
voor begeleide wandeling. Diner en overnachting in de lodge.

Dag 6: Amboseli
Ontbijt en via Nairobi naar het Amboseli National Park aan de 
voet van de Kilimanjaro. Intrek en lunch in de Elewana Tortilis 
Camp. Game drive, diner en overnachting in de lodge.
  
Dag 7: Tsavo West
Ontbijt en rit naar Tsavo West met de Mzima Springs, een 
poel van natuurlijk bronwater en observatie van nijlpaarden. 
Intrek en lunch in de Kilaguni Serena Safari Lodge. Namiddag 
game drive en bezoek aan de Shetani lavastroom. Diner en 
overnachting in de lodge.

Dag 8: Mombasa South
Ontbijt en via Mombasa naar uw hotel aan de zuidkust, 
een uitgestrekt ononderbroken wit zandstrand, omzoomd 
door fascinerende opaallagunes. Picknicklunch onderweg. 
Intrek en rest van de middag vrij. Diner en overnachting in 
het Kinondo Kwetu.

Dag 9: Mombasa South
Volledige dag naar wens in het resort met ontbijt en diner 
inbegrepen.

Dag 10: Mombasa South
Ontbijt en transfer naar Moi International Airport.

ALLE  ZUIDELI JKE  PARKEN,  PRIVÉSAFARI  EN STRANDVAKANTIE

KENIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 3.695 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Nairobi. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogram-
ma, privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma. Tickets voor  National Parks, bezoeken 
en inkomgelden volgens programma.  

Nairobi

Masai Mara
NP

Amboseli  
NP

Tsavo
West

NP

Mombassa

Nakuru

Naivasha
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Dag 1: Nairobi
Verwelkoming en transfer naar het rustige Hemingways 
Nairobi.

Dag 2: Samburu
Ontbijt, transfer en vlucht naar Samburu. Verwelkoming 
en transfer naar het Elephant Bedroom Camp en lunch. 
Namiddag game drives in gedeelde 4×4. Diner in het 
kamp.
  
Dag 3: Samburu
Volledige dag met game drives in gedeelde 4×4. Alle 
maaltijden in het kamp.

Dag 4: Masai Mara
Ontbijt, transfer en vlucht naar Masai Mara. 
Verwelkoming en transfer naar het Sanctuary Olonana 
en lunch. Namiddag wildsafari’s en game drives. Diner 
in het kamp.

Dag 5: Masai Mara
Volledige dag met game drives. Alle maaltijden in de 
lodge.

Dag 6: Mombasa South
Ontbijt en game drive in het kamp. Na de lunch transfer 
en vluchtje naar Ukunda. Ontvangst en intrek in 
Almanana Boutique met diner.

Dag 7: Mombasa South
Vrije dag om te genieten van alle faciliteiten van uw 
strandhotel, met alle maaltijden.

Dag 8: Mombassa Zuid
Vrije dag om te genieten van alle hotelfaciliteiten. Met 
ontbijt, lunch en diner.

Dag 9: Vertrek
Ontbijt en transfer naar de internationale luchthaven.

KENIA CIRCUIT

WINGS OVER KENYA
PER KLEIN VLIEGTUIGJE  NAAR DE  TWEE  BER OEMDSTE  PARKEN MET STRANDVERBLI JF

GUIDED TOUR vanaf € 5.295 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Nairobi. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma, binnenlandse vluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

Nairobi

Masai Mara
NP

Samburu  
NR

Mombassa
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Dag 1: Nairobi
Verwelkoming en transfer naar het House of Waine.

Dag 2: Nakuru
Ontbijt en rit naar Lake Nakuru National Park, een 
toevluchtsoord voor Rotschild giraffen, zowel zwarte als 
witte neushoorns en luipaarden. 
Het park staat bekend om zijn prachtige vogels, 
landschappen en een scala aan wilde dieren. Check in 
en lunch in de Sarova Lion Hill Lodge. Namiddag game 
drive.
  
Dag 3: Masai Mara
Ontbijt en rit via Narok naar het Masai Mara National 
Reserve, misschien het enige gebied in Kenia waar 
u nog dieren kan zien in dezelfde overvloed als een 
eeuw geleden. Inchecken en lunch in de Mara Plains 
Camp. Namiddag game drive en diner.

Dag 4: Masai Mara
Volledige dag in het reservaat met ochtend en 
namiddag game drives (of volledige dag game drives 
met lunchboxen). Alle maaltijden in de Mara Plains 
Camp.

Dag 5: Mombasa South
Ontbijt en laatste game drive in het reservaat. Lunch 
in Mara Plains Camp. Transfer en vluchtje naar Ukunda 
(inbegrepen). Verwelkoming en transfer voor diner en 
overnachting in Hemingways Watamu.

Dag 6: Mombasa South
De hele dag vrij in het resort in half pension. 

Dag 7: Mombasa South
Vrije dag om te genieten van de recreatiemogelijkheden 
die het hotel biedt. 

Dag 8: Vertrek
Transfer naar Moi International Airport

ESSENTIAL KENYA
DE MOOISTE  WILDPARKEN,  GE VOLGD DOOR EEN HEERLI JK  STRANDVERBLI JF

PRIVÉREIS ,  SAFARI ' S  IN VOLPENSION 1STE  KLASSE  HOTELS

KENIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 2.985 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks met 
ontbijt in Nairobi. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safa-
riprogramma, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Tickets voor  National Parks, 
bezoeken en inkomgelden volgens programma.  

Nairobi

Masai Mara
NP

Mombassa

Nakuru
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Dag 1: Nairobi
Verwelkoming en transfer naar het Nairobi Serena 
Hotel.

Dag 2: Samburu
Vroeg ontbijt en via Nanyuki en Mount Kenia naar het 
Samburu National Reserve. Dit ruige en afgelegen 
wildreservaat biedt enkele van de kleurrijkste 
wildobservaties. Intrek en lunch in Sasaab. Na de 
middag game drive. Diner en overnachting.
  
Dag 3: Samburu
Heerlijke dag met ochtend- en namiddag game 
drives.

Dag 4: Ol Pejeta
Ontbijt en rit naar Sweetwaters voor lunch en 
namiddag game drive. Diner en overnachting in het 
Kicheke Laikipia Camp.

Dag 5: Nakuru
Ontbijt en mooie rit naar het Lake Nakuru National 
Park. Lunch, game drive, diner en overnachting in de 
Sarova Lion Hill Lodge.

Dag 6: Masai Mara
Vroeg ontbijt en via Narok naar het Masai Mara 
National Reserve waar de bezoeker nog dieren kan 
zien in dezelfde overvloed als een eeuw geleden.
Lunch, game drive, diner en overnachting in het 
&Beyond Bateleur Camp.

Dag 7: Masai Mara
Een dag wild spotten in het reservaat met ochtend 
en middag game drives. Alle maaltijden en 
overnachting in het &Beyond Bateleur Camp.

Dag 8: Nairobi & vertrek
Transfer voor uw lijnvlucht naar Nairobi Wilson 
Airport en overbrenging naar de internationale 
luchthaven.

KENIA CIRCUIT

THE VERY BEST OF KENYA
DE MOOISTE  WILDPARKEN GECOMBINEERD,  MOGELI JKE  STRANDVERLENGING

GUIDED TOUR
vanaf € 3.165 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Nairobi. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogram-
ma, privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma. Tickets voor  National Parks, bezoeken 
en inkomgelden volgens programma.  

Nairobi

Masai Mara
NP

Samburu  
NR

Ol Pejeto 
Conservancy

Nakuru
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Dag 1: Nairobi
Verwelkoming en transfer naar het mooie Giraffe Manor.

Dag 2: Amboseli
Ontbijt, transfer en ochtendvluchtje naar Amboseli. Verblijf in 
een luxueuze safaritent van het Elewana Tortilis Camp. Lunch 
en safari’s met een gedeelde 4×4.
  
Dag 3: Amboseli
Volledige dag in het park met gamedrives. Alle maaltijden en 
overnachting in het Elewana Tortilis Camp.

Dag 4: Samburu
Ontbijt en transfer voor uw vlucht via Wilson naar 
Samburu. Tegen de middag ontvangst en transfer naar 
het Saruni Samburu. Lunch en game drives. Diner en 
overnachting in het hotel.

Dag 5: Samburu
Volledige dag in het reservaat met prachtige game drives. Alle 
maaltijden en overnachting in het hotel.

Dag 6: Masai Mara
Ontbijt en transfer voor vlucht naar Masai Mara. Tegen de 
middag ontvangst en transfer naar het Mahali Mzuri voor 
check-in en lunch. Namiddag game drives in het reservaat. 
Diner en overnachting in het hotel.

Dag 7: Masai Mara
Volledige dag in het reservaat met prachtige game drives. Alle 
maaltijden en overnachting in het hotel.
  
Dag 8: Tsavo West
Ontbijt en game drives. Na de lunch transfer en vlucht naar 
Tsavo West. Game drive onderweg naar uw kamp voor check-
in, diner en overnachting in Finch Hattons Lodge.

Dag 9: Tsavo West
Volledige dag in het reservaat met prachtige game drives. 
Alle maaltijden en overnachting in het hotel.

Dag 10: Mombasa South
Ontbijt en lunch in de lodge. Namiddagtransfer en vlucht 
naar Ukunda. Ontvangst en check-in in Alfajiri VIlla's.

Dag 11: Mombasa South
De hele dag is ter vrije besteding in het resort, inclusief ontbijt 
en diner.
  
Dag 12: Mombasa South
Vrije dag te besteden in het resort, met ontbijt en diner.

Dag 13: Mombasa North
Transfer naar Moi International Airport voor uw vlucht.

KENIA HIGHLIGHTS
ALLE  WILDPARKEN IN ÉÉN REIS  EN HEERLI JK  STRANDVERBLI JF.  ENKEL  DE  BESTE  LODGES

KENIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 8.925 p.p.
Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
in Nairobi. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safaripro-
gramma, privétransfers en Engelssprekende privégids/chauf-
feur volgens programma en binnenlandse vluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

Nairobi

Masai Mara
NP

Amboseli  
NP

Tsavo
West

NP

Mombassa

Samburu  
NR
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NAIR OBI

NAIROBI SERENA HOTEL
A A A A

Dit kleinschalige boetiekhotel wordt tot op vandaag beheerd door één en dezelfde familie. 
Waine, afgeleid van de initiatalen van de familieleden, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat 
tot de jaren 1950. Sinds 2004 is het hotel een bonte mix die persoonlijk werd samengesteld door 
de matriarich van de familie en is het doordrenkt van tijdloze elegantie, net als de gastvrouw in 
kwestie. Persoonlijk en luxueus op korte afstand van de stad. 

KENIA LODGES

NAIR OBI

HOUSE OF WAINE
A A A A

Voorbij de drukte van Kenia’s meest kosmopolitische metropool is het Serena Hotel een oase van 
elegantie en rust, genesteld tussen de weelderige tuinen aan de rand van Nairobi’s Central Park. Als 
een rijke fusie van designinvloeden uit Ethiopië, de Maghreb, West- & Oost-Afrika kennen ze hier 
de warme vriendelijke glimlach en een uitstekend oog voor detail als geen ander. Centraal en toch 
rustig met zicht op de skyline.   

NAIR OBI

GIRAFFE MANOR
A A A A A

In ware plantagestijl met uitzicht op de Ngong Hills is dit mooie hotel een uitzonderlijke plek om 
te verblijven als start- of afsluiter van een rondreis doorheen Kenia. Bekend om z’n naadloze service, 
is het klassiek gestijld voorzien van hedendaagse accenten en alle modern comfort. De ruime suites, 
toegewijde butler service, elegante spa en heerlijke keuken zorgen voor de ijzersterke reputatie van 
dit aangenaam hotel. 

NAIR OBI

HEMINGWAYS NAIROBI
A A A A A

Iconisch, beter kunnen we dit gerenommeerde boetiekhotel niet omschrijven. In de rustige ‘Karen’ 
buitenwijk van Nairobi strekt dit hotel zich uit over vier hectare privétuinen met aansluitend bos 
dat gedeeld wordt met vrij rondzwervende Rotschild-giraffen die de hoofden door de ramen van het 
hotel durven steken. Met kamers die de namen van de inwonende giraffen dragen, is het thema van 
het hotel meteen duidelijk.  
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LAKE  NAKURU NATIONAL PARK

SAROVA LION HILL LODGE
A A A A /A

Meteen aan ‘The Lion Hill’ gelegen in het Lake Nakuru National Park biedt deze lodge het meest 
schilderachtige en spectaculaire uitzicht op het meer. Met slechts 67 kamers in chalet stijl, zorgt het 
voor een gevoel van rust en ontspanning door een combinatie van klassieke esthetiek en het tijdloze 
ontwerp. Als één van de weinige lodges in het hart van de vallei, is het een ideale uitvalsbasis voor 
het spotten van onder andere de zeldzame zwarte neushoorn.

LAKE  NAKURU NATIONAL PARK

ZIWA BUSH LODGE
A A A A /A

Bestaande uit slechts 10 kamers, biedt deze basic doch aangename lodge een persoonlijke 
boetiekervaring. Midden tussen de natuurlijke begroeiing en inheemse bomen brengt het de magie 
van coëxistentie met de natuur tot leven door het creëeren van een authentieke sfeer dankzij een 
authentiek Afrikaans tintje. De ligging kortbij het Lake Nakura National Park maakt het een 
comfortabele ervaring op korte afstand van het safarigebeuren.  

TSAVO WEST

FINCH HATTONS
A A A A A

Finch Hattons biedt een ongeëvenaarde luxe op safari met slechts 17 tented suites voorzien van 
alle comfort. Met een indrukwekkende locatie in het Tsavo National Park, de thuis van onder an-
dere rode olifanten, en genesteld aan een drinkplaats voor menige grote groepen dieren biedt het 
een permanent schouwspel op het leven in de savanne. Een ware ‘out of Africa’ ervaring naar het 
voorbeeld van Denus Finch Hattons, één van Kenia’s grootste avonturiers.

TSAVO WEST

KILAGUNI SERENA 
SAFARI LODGE

A A A A A

Dit rustige, serene en koele toevluchtsoord aan de rand van het Tsavo West National Park wordt 
omringd door de Kilimanjaro en de glooiende, vulkanische landschappen van de diepgroene Chyulu 
Hills. De verbluffende schoonheid van de natuur wordt er elegant gecombineerd met modern 
comfort in een geheel van stenen ontwerpen en uitzichten op olifanten, buffels en ander vlaktespel 
aan de waterpoel.
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M ASAI  M ARA

ELEWANA ELEPHANT PEPPER 
CAMP
A A A A

Een authentieke bush ervaring creërend ligt dit prachtige Camp verscholen tussen de Elephant 
Pepper Trees, waarmee de naam meteen verklaard wordt. Zonder enige vorm van permanente 
structuren, verkeer of generator, brengt dit Camp gasten terug naar de natuur, enkel omgeven door 
de bezienswaardigheden en geluiden van de Afrikaanse bush. Omgeven door een overvloed aan 
wild, is het een immer betoverende plek. 

M ASAI  M ARA

MARA PLAINS CAMP
A A A A A

Aan de noordelijke grens van het Masai Mara Reserve, midden in de Olare Orok Conservancy ligt 
dit mooie Camp verscholen tussen de bush en is het verbonden met een hangbrug over de rivier. 
Met slechts 7 tented units, stuk voor stuk met verhoogd dek en prachtig zicht over de uitgestrekte 
rivieren de Ntiakatek rivier, combineert het het beste van wildlife viewing met een warme 
gastvrijheid en een uitzonderlijke keuken. 

M ASAI  M ARA

COTTAR'S 1920S SAFARI CAMP
A A A A A

Dit bekroonde Camp ligt in het hart van de privé Olderkesi Conservancy, al jaren eigendom van en 
beheerd door dezelfde Afrikaanse familie die doorheen de jaren in een sfeer van luxe en kwaliteit 
gasten doet terugkeren naar de oorspronkelijke geest en de essentie van een safari. In de schaduw 
van de Acacia bomen en met een benijdenswaardig uitzicht over de vlaktes vindt het een evenwicht 
tussen behoud, welvarendheid, gemeenschap en cultuur.

M ASAI  M ARA

&BEYOND BATELEUR CAMP
A A A A A

Gelegen tussen de bossen aan de voet van de schilderachtige Oloololo Escarpment, een regio met 
een verbazingwekkend groot aantal dieren, is dit Camp bestaande uit twee delen met slechts 9 
luxe tented units elk geïnspireerd door de glamour van de ware Keniaanse ontdekkingsreizigers van 
weleer. De hartelijke interactie met de lokale Masai bevolking zorgt voor een ervaring die even lang 
blijft hangen als het spotten van ‘big wild’.
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M ASAI  M ARA

SANCTUARY OLONANA
A A A A A /A

Deze uitzonderlijk luxueuze en recent gerenoveerde safarilodge met slechts 14 suites biedt 
ultramoderne gelukzaligheid in het hart van de savannewildernis. Geïnspireerd door de 
adembenemende natuurlijke wonderen van de Masai Mara, biedt het een overvloed aan wilde 
dieren en een fel stromende rivier die vlak langs het bos loopt. Game drives, culturele bezoeken, 
bush diners, sundowners en zelfs ballonvaarten, deze lodge is het neusje van de zalm. 

KENIA LODGES

M ASAI  M ARA

MAHALI MZURI
A A A A A /A

De naam van dit onvergelijkbare safari camp zegt meteen alles, letterlijk vertaald uit het Swahili 
betekent het dan ook ‘mooie plek’. Dit ultra luxe Camp met slechts 12 tented units gelegen op een 
heuvelrug, werd reeds meermaals bekroond tot één van de allerbeste op het continent. De ligging 
in het exclusieve Olare Motorogi Conservancy met grote populatie leeuwen en ander ‘big wild’ doet 
het spektakel meteen voor de deur starten.  

SA MBURU

SASAAB
A A A A /A

Met slechts 8 units met prachtige inrichting is dit mooie Camp een combinatie van spectaculaire 
zichten, een Marrokaans geïnspireerd interieur en warme gastvrijheid. Danzkij de verhoogde 
ligging, biedt het prachtige zichten over de nabijgelegen rivier en zelfs Mount Kenia. Afgewerkt met 
een luxe spa biedt het op alle vlakken een complete ontspanning in een kader van absolute rust en 
luxe in harmonie met de Afrikaanse eigenheid.

SA MBURU

SARUNI RHINO
A A A A /A

Saruni Rhino, gewijd aan het behoud van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn, ligt meteen in de 
wildernis van het Sera Conservancy en biedt een onvergelijkbaar avontuur in de wildernis te midden 
van het uitgestrekte landschap. Bestaande uit enkele eenvoudige en rustieke banda’s voorzien van 
alle modern comfort, combineert het de ervaring van de lokale Samburu bevolking met enkele zeer 
uitzonderlijke spottings. 
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SA MBURU

ELEPHANT BEDROOM 
CAMP

A A A A A

SA MBURU

SARUNI SAMBURU
A A A A A /A

A MBOSELI

ELEWANA TORTILIS 
CAMP
A A A A

Omgeven door doumpalmen, ontleent dit Camp zijn naam aan de 
vele olifanten die door de palmen aangetrokken worden en thuis 
zijn in de regio. De majestueuze dieren bezoeken meermaals het 
Camp en bieden een onver-getelijke en buitengewone ontmoeting. 
Bestaande uit slechts 12 tented units baadt het Camp in een 
authentieke, intieme en warme sfeer in rustieke Afrikaanse stijl 
tegen een mooie achtergrond van glooiende heuvels. 

Uitkijkend over de besneeuwde flanken van de Kilimanjaro, heeft dit 
charmante en rustieke uit slechts 16 units bestaande tentenkamp een 
schijnbaar eindeloos uitzicht over de uitgestrekte vlaktes van Kenia’s 
oudste nationale park. Met de nadruk op service en hedendaags comfort 
bieden, zonder afbreuk te doen aan het lokale eco-systeem, zorgt het voor 
buitengewone ontmoetingen met enkele van Afrika’s grootste olifanten 
en ander wild.  

Bestaande uit slechts 6 villa’s is deze indrukwekkende lodge gelegen 
aan de rand van Samburu, meteen in het Kalama Wildlife Conservancy. 
Met 360-graden panoramische zichten vanop de heuveltop en meerdere 
waterpoelen in de nabijheid, staat het garant voor het spotten van ‘big 
wild’. Een absolute ‘wow-factor’ net naast de platgereden paden die 
menig mond laten openvallen. Één van Afrika’s mooiste pareltjes.
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OL PEJETA

KICHEKE LAIKIPIA 
CAMP

A A A A A

Dit intieme kamp in het hart van de Ol Pejeta Conservancy in de 
schaduw van Mount Kenya werd meermaals bekroond omwille van 
de inspanningen die het levert op duurzaamheidsgebied. Met slechts 
zes tented suites die stuk voor stuk uitkijken over de waterpoel met 
dagelijkse overvloed aan wild, is het een unieke uitvalsbasis voor het 
spotten van onder andere zwarte neushoorns, cheeta’s, leeuwen en ander 
groot wild.

OL PEJETA

SANCTUARY 
TAMBARARE

A A A A A

Dit recente kamp (juni 2022) ligt prachtig verscholen tussen 
koortsbomen in de schaduw van Mount Kenia en biedt de perfecte balans 
tussen avontuur en sereniteit. Uitkijkend over het grasplateau van het Ol 
Pejeta Conservacy, is dit uit slechts 10 tented suites bestaande Camp een 
vredig toevluchtsoord dat geïnspireerd werd op de natuurlijke rijkdom 
van de omgeving. Afrikaanse puurheid ontmoet er hedendaags comfort. 

NAIVASHA

LAKE NAIVASHA SOPA 
LODGE

A A A A

Genesteld in 150 hectare grasland boordevol acacia bomen, is dit resort de 
thuis van enkele giraffen, waterbokken en verschillende soorten aapjes. 
Als nachtstop voor de nijlpaarden in hun route tussen het meer en de 
graslanden, werd het zorgvuldig ingepland om de natuurlijke habitat 
van de dieren niet te verstoren. Slingerend tussen de bomen door, is het 
combinatie van aangename faciliteiten en hartelijke gastvrijheid.

KENIA LODGES
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MOMBASSA  ZUID

 HEMINGWAYS MATAMU
A A A A A

Vernoemd naar Kenia’s beroemdste literaire bezoeken, is dit elegante boetiekhotel genesteld meteen 
op het witte zand van de Afrikaanse kust. De uitzonderlijke persoonlijke service en oprechte charme 
van deze gevestigde waarde vertegenwoordigt al bijna 30 jaar een referentie aan Keniaanse luxe. 
Als een combinatie van elegante faciliteiten, turquoise zeewater en een heerlijke seafood keuken 
biedt het de ideale ontspanning na een rondreis.

MOMBASSA  ZUID

KINONDO KWETU
A A A A A

Als een ware intieme schuilplaats is Kinondo Kwetu een ideale plek om heerlijk niets te doen. Uit 
een symbiose tussen de charme van de gemeenschap uit het naastliggende dorp en de natuurlijk 
rijkdom van de regio, staat een respectvolle omgang met de omgeving hier centraal. Als enige hotel 
op een stukje van Galu Beach, is dit all-inclusive resort een ‘home away from home’ voor menig gast 
na de vele indrukken van een rondreis.   

MOMBASSA  ZUID

ALMANARA BOUTIQUE HOTEL
A A A A A

Aan het kristalheldere water van de Indische Oceaan, is deze indrukwekkende collectie van slechts 
6 exclusieve villa’s en 3 verzorgde kamers trouw aan de termen idylle en boutique. Dankzij de 
beschermde ligging, is het een ideale plek om te snorkelen, kite- of windsurfen, maar ook voor de 
nodige ontspanning dankzij de vele faciliteiten. Met een heerlijke keuken en ontspannende spa 
heeft het alles in huis. 

MOMBASSA  ZUID

ALFAJIRI VILLA'S
A A A A A /A

Bekend staande als zijnde één van de meest exclusieve adresjes van Kenia, biedt dit hyperluxueuze 
villaresort ongeëvenaarde privacy en exclusiviteit aan de rand van Diani Beach. Geïnspireerd door 
Afrikaans design en gastvrijheid, biedt het ware verwenning voor alle zintuigen. De slechts 3 villa’s, 
elk met butlerservice en voorzien van alle comfort, bieden naast een prachtig uitzicht op de Indische 
Oceaan een ronduit unieke ervaring.  



o

26

LAIKIPIA

ELEWANA LOISABA 
TENTED CAMP

A A A A A

KENIA LODGES

LAIKIPIA

BORANA
A A A A A

CHYULU HILLS

OL DONYO LODGE
A A A A A

In het hart van de 275.000 hectare grote Mbirikani Group Ranh is deze prachtige lodge rijk aan 
geschiedenis, passie en natuurbehoud. Midden in het pad van de seizoensgebonden olifantentrek 
gelegen, bestaat de lodge uit slechts 10 suites en 6 villa’s stuk voor stuk met zicht op de savanne. 
Tot op vandaag is de lodge volledig in harmonie met de lokale Maasai bevolking en het wild, een 
ongeëvenaarde lodge op de hellingen van Chyulu Hills. 

CHYULU HILLS

CAMPI YA KANZI
A A A A A

Algemeen erkend als één van de meest inspirerende en eco-friendly safari-ervaringen in Afrika, 
is deze mooie lodge gelegen aan de voet van de legendarische Chyulu Hills. Een onvergelijkbare 
combinatie biedend van luxe, wildernisavontuur, wilde dieren en authentieke onderdompelingen in 
de Maasai cultuur, werd het meermaals bekroond om de vernieuwende initiatieven op het vlak van 
duurzaamheid zonder toegiften te doen qua comfort.  

Genesteld op een heuvelrand, geniet dit mooie Camp van een adembenemend uitzicht over 
de uitgestrekte vlakten met Mount Kenia aan de horizon. Als een bonte mix van authentieke 
Afrikaanse tinten en chique typisch Keniaans meubilair, ontplooide dit Camp zich als een fusie 
tussen natuurbehoud, gemeenschappen, veehouderij en toerisme. Tegelijk herbergt ze een overvloed 
aan wilde dieren waaronder olifanten, leeuwen en wilde honden. 

Deze idyllische lodge op het ontmoetingspunt tussen de Borana Plains en het Ngara Ndare bos, 
werd prachtig ingepland in het landschap en werd volledig vervaardigd uit lokale, duurzame 
materialen. Bestaande uit slechts 8 cottages, stuk voor stuk met fenomenaal zicht over de dam die 
een populaire drinkplaats is voor grote hoeveelheden wild, combineert het moderne elementen met 
een diepgeworteld respect voor de natuurlijke rijkdommen. 
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LE WA DOWNS

ELEWANA LEWA 
SAFARI CAMP

A A A A A

Omgeven door eindeloze open vlaktes en bestaande uit slechts 12 luxe 
tenten geniet dit Camp van een verhoogde ligging op kleine stenen 
vlonders. Als enige Camp dat eigendom van de conservancy is, staat dit 
Camp bekend om zijn sterke duurzaamheidsfactor en inspanningen om 
maximaal te herinvesteren in het behoud van de natuurlijke rijkdommen. 
Elegantie ontmoet eco-friendly in een bloeiende en beschermde habitat. 

LE WA DOWNS

SIRIKOI
A A A A A

Dit kleine, familiale en intieme kamp is de plek bij uitstek waar 
Afrikaanse romantiek en onversneden bush charme elkaar ontmoeten. 
Geïnspireerd door de bouwstijl van de traditionele eco-chic Afrikaanse 
huizen, combineert het luxe en uitmuntende service in een warme, 
onpretentieuze en comfortabele sfeer. Dankzij het mooie uitkijkplatform 
en de nabije waterpoel speelt het spektakel er zich recht voor de deur af. 

MERU NATIONAL PARK

ELEWANA ELSA'S 
KOPJE

A A A A A

Haar naam ontlenend aan de leeuwin uit het beroemde verhaal van 
George en Joy Adamson, is deze lodge bijna onzichtbaar ingepland en 
gaat ze mooi op in de rotsachtige omgeving. Dankzij de bevoorrechte 
ligging boven op Mughwango Hill, geniet ze van 360 graden uitzicht. 
Bestaande uit slechts 9 cottages, bundelt ze ruimte, stijl en pure 
ontspanning met een werkelijk fantastisch uitzicht over de vlakten van 
het Meru National Park.  

KENIA LODGES
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TANZANIA
Net onder de evenaar ligt een ruw land, bijna 1 miljoen vierkante kilometer groot, omzoomd door 

glinsterende meren, getekend door kraters, valleien en bergen, bedekt door grasland, wouden en 

uitgestrekte vlakten die de grootste wildconcentraties ter wereld omvatten.

De hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro en de 3 grootste Afrikaanse meren: 

het Malawi-, het Tanganyika- en het Victoria Meer liggen in Tanzania.

Een overweldigende natuur: de Ngorongoro krater, de Olduvai kloof,  

de 20 miljoen jaar oude Great Rift Valley en de uitgestrekte vlaktes van de Serengeti.

De jaarlijkse migratie van miljoenen herbivoren.

Meer dan 25% van Tanzania is beschermd natuurgebied.

 Tanzania herbergt de ‘Big Nine’:  

olifant, buffel, neushoorn, leeuw, luipaard, cheetah, nijlpaard, zebra en giraf.

HOOGTEPUNTEN

April tot eind mei: ‘winter’ met veel en hevige regens. Sommige lodges zijn 

gesloten.

Juni tot eind oktober: het droge seizoen. Aangename temperaturen, ook 

in Zanzibar. Op de rand van de krater kan het ‘s nachts fel afkoelen: de 

temperatuur daalt er soms tot beneden het vriespunt.

Eind oktober-midden december: korte regens met onweer. Aangename 

temperaturen op de kraterrand. In Serengeti, Lake Manyara en Zanzibar 

wordt het erg warm.

Midden december tot maart: ‘zomer’: droog en warm in heel Tanzania. 

Aangename temperaturen op de kraterrand.

TEMPERATUREN 

Zomer / september – april  max 30°C  min 20°C

Winter / mei – augustus  max 25°C min 19°C 

NEERSLAG 

maart-mei   groot regenseizoen 

oktober-december  klein regenseizoen

REISPERIODE
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ODYSSEUS AFRIKA

ARUSHA NATIONAL PARK

Eén van de mooiste Nationale Parken. Slechts 137 km² groot, malariavrij, met een rijk wildbestand 

en een gevarieerde fauna en fl ora. Het gebied bestaat uit meren, moerassen, kraters, bergpieken, 

wouden en savanne. Bij mooi weer kan men Mount Kilimanjaro en Mount Meru zien. 

TARANGIRE NATIONAL PARK

Kleiner (ca.2600 km²) en niet zo bekend maar beslist de moeite waard. Dit park, 120 km ten 

zuiden van Arusha bestaat uit uitgestrekte vlakten, bezaaid met duizenden baobab bomen. Van 

juni tot november verzamelen talloze dieren zich aan de Tarangire rivier. 

LAKE MANYARA NATIONAL PARK

Met 325 km² één van de kleinere parken, maar één van de meest afwisselende. Aan de westelijke 

zijde van Lake Manyara rijzen de steile hellingen van de Great Rift Valley op. In de dichte bossen 

leven luipaarden en in de open grasvlakten jagen leeuwen, die de vreemde gewoonte hebben in 

bomen te klimmen. Lake Manyara is ook een paradijs voor water- en trekvogels. 

NGORONGORO CONSERVATION AREA 

Dit is de grootste intacte krater ter wereld. In de 600m diepe krater die een oppervlakte van 

ca.260 km² beslaat, leven permanent meer dan 30.000 dieren. Het is één van de weinige 

plaatsen in Afrika waar het mogelijk is in één game drive de ‘Big Five’ te zien. 

WILDPARKEN
Op de bodem graast het vee van de Masai vreedzaam naast de buffels, terwijl een leeuw enkele 

meters verder op de loer ligt. Safari’s in de krater zijn in de tijd beperkt tot zo’n halve dag per 

persoon per dag. 

SERENGETI NATIONAL PARK

Eén van de mooiste parken van Afrika met een oppervlakte van 14.800 km² en uitstekende 

safarimogelijkheden het hele jaar door. De uitgestrekte, open grasvlakten huisvesten 35 soorten 

herbivoren, waaronder wildebeest en zebra en een grote verscheidenheid vogels. Onvergetelijk is 

de jaarlijkse grote migratie, rond juli, wanneer duizenden dieren de Grumeti rivier oversteken. 

SELOUS GAME RESERVE EN RUAHA NATIONAL PARK

Selous Game Reserve en Ruaha National Park zijn de minder bekende parken in het zuiden van 

Tanzania. Selous bestaat uit savanne, moerassen, wouden, lagunes en rivieren en laat zich het 

best per boot ontdekken. Ruaha is het tweede grootste park van Tanzania. In beide parken zijn de 

‘Big Five’ en ander wild ruimschoots aanwezig. 

ZANZIBAR 

Parels in de Indische Oceaan, die het ideaalbeeld van tropische eilanden weerspiegelen: lange, 

hagelwitte zandstranden en een azuurblauwe oceaan. De koraalriffen voor de kust zijn een 

paradijs voor duikers.

Indische Oceaan

Dar Es Salaam

KENIA

MALAWI

UGANDA

Tarangire NP

Selous  GR
Ruaha NP

Lake  
Victoria

RWANDA

BURUNDI

CONGO

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

Zanzibar

Lake Manyara 
NP

Mount  
KilimanjaroArusha

TANZANIA
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Bij aankomst wordt u naar een lokaal restaurant 
gebracht voor uw lunch. Transfer naar Kilimanjaro 
International Airport of verlenging met een heerlijke 
strandvakantie in Zanzibar.

Dag 1: Arusha
Verwelkoming op Jomo Kenyatta Airport en privétransfer 
naar het Arusha Serena Hotel, Resort & Spa.

Dag 2: Lake Manyara
Ontbijt en mooie rit naar het Lake Manyara National 
Park. Lunch in de Lake Manyara Serena Safari Lodge. Na 
de middag eerste game drive. Diner en overnachting.
  
Dag 3: Ngorongoro
Na het ontbijt en nog een game drive naar de 
spectaculaire Ngorongoro krater. Lunch inbegrepen. 
Namiddag ter vrije besteding. Diner en overnachting 
in Gibb’s Farm.

Dag 4: Ngorongoro
Ontbijt en afdaling naar de kraterbodem voor 
een schitterende dag in de Ngorongoro krater. 
Het prachtige landschap bestaat uit vulkanen, 

bergen, vlaktes, meren, bossen en archeologische 
vindplaatsen. Op 1600 meter hoogte biedt de krater 
onderdak aan bijna 30.000 dieren waaronder leeuwen, 
olifanten, zebra’s, nijlpaarden, buffels en neushoorns. 
Picknicklunch. Diner en overnachting in lodge.

Dag 5: Serengeti
Ontbijt naar het weidse Serengeti National Park. 
Bezoek de iconische Olduvai kloof onderweg. Lunch 
in de lodge en na de middag game drive. Diner en 
overnachting in Lamai Serengeti.

Dag 6: Serengeti
Ontbijt in de logde. Hele dag met ochtend- en 
namiddag game drives in dit uitgestrekte park. Lunch, 
diner en overnachting in de lodge.

Dag 7: Arusha of Zanzibar
Ontbijt en transfer voor uw lijnvlucht naar Arusha. 

TANZANIA CLASSIC
TWEE VAN DE MOOISTE  PARKEN PLUS  DE  LEGENDARISCHE NGOR ONGOR O KRATER . 

PRIVÉSAFARI  -  VOL  PENSION

TANZANIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 4.155 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur vol-
gens programma. Tickets voor  National Parks, bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  

Arusha

Zanzibar

Lake Manyara
NP

Ngorongoro

Serengeti
NP
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Dag 1: Arusha
Ontvangst op Jomo Kenyatta Airport en transfer naar 
de rustige Hatari Lodge.

Dag 2: Lake Manyara
Ontbijt en mooie rit naar het Lake Manyara National 
Park. Lunch bij aankomst in de &Beyond Lake Manyara 
Tree Lodge. Na de middag eerste game drive. Diner en 
overnachting in een Tree House.
  
Dag 3: Ngorongoro
Ontbijt, game drive en rit naar Ngorongoro. Lunch 
inbegrepen. Middag ter vrije besteding. Diner en 
overnachting in de prachtige Sanctuary Ngorongoro 
Crater Camp.

Dag 4: Ngorongoro
Ontbijt en afdaling naar de kraterbodem voor 
een schitterende dag in de Ngorongoro-krater. 

Het prachtige landschap bestaat uit vulkanen, 
bergen, vlaktes, meren, bossen en archeologische 
vindplaatsen. 
Op 1600 meter hoogte biedt de krater onderdak aan 
bijna 30.000 dieren waaronder leeuwen, olifanten, 
zebra’s, nijlpaarden, buffels en neushoorns. 
Picknicklunch. Diner en overnachting in lodge.

Dag 5: Zanzibar
Ontbijt en transfer naar de airstrip voor een lijnvlucht 
naar Zanzibar (via Arusha). Lunchpakket inbegrepen. 
Bij aankomst op Zanzibar wordt u opgewacht en naar 
het mooie The Palms hotel gebracht voor diner en 
overnachting.

Dag 6 en 7: Zanzibar
Twee fijne dagen om te genieten van het strand en de 
vele faciliteiten van uw luxehotel. Alle maaltijden en 
overnachtingen in The Palms. Overweeg een bezoek 

aan het historische Stone Town.

Dag 8: Vertrek of verlenging
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor uw 
retourvlucht of verlenging.

ESSENTIAL TANZANIA
FLA MINGO'S ,  NGOR ONGOR O EN DRIE  DAGEN STRAND!  EEN HEERLI JKE  KENNISM AKING.

TANZANIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 6.795 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma 
All-Inclusive te Zanzibar, privétransfers en Engelssprekende 
privégids/chauffeur volgens programma. Tickets voor  
National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

Arusha

Zanzibar

Lake Manyara
NP

Ngorongoro
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Dag 1: Arusha
Verwelkoming op Jomo Kenyatta International Airport 
en transfer naar het Elewana Arusha Coffee Lodge.

Dag 2: Tarangire
Ontbijt en mooie rit naar het Tarangire National Park. 
Lunch en eerste gamedrive. Diner en overnachting in 
Sanctuary Swala Camp.

Dag 3: Tarangire
Ontbijt en volledige dag in dit mooie park met game 
drives en lunchpakket. Diner en overnachting in de 
lodge.

Dag 4: Lake Manyara
Na het ontbijt naar het Lake Manyara National Park. 
Lunch in de lodge. Na de middag game drive. 
Diner en overnachting in de Lake Manyara Serena 
Safari Lodge.

Dag 5: Ngorongoro
Ontbijt en na een ochtendlijke game drive naar de 
spectaculaire Ngorongoro krater. Lunch inbegrepen. 
Vrije namiddag. Diner en overnachting in de Elewana 
The Manor at Ngorongoro.

Dag 6: Ngorongoro
Ontbijt en afdaling naar de kraterbodem voor 
een schitterende dag in de Ngorongoro krater. 
Het prachtige landschap bestaat uit vulkanen, 
bergen, vlaktes, meren, bossen en archeologische 
vindplaatsen. Op 1600 meter hoogte biedt de krater 
onderdak aan bijna 30.000 dieren waaronder leeuwen, 
olifanten, zebra’s, nijlpaarden, buffels en neushoorns. 
Picknicklunch. Diner en overnachting in lodge.

Dag 7: Serengeti
Ontbijt en verder naar de legendarische Serengeti 
grasvlakte. Onderweg bezoek aan de Olduvaikloof, 

de wieg van de mensheid. Lunch, namiddag game 
drive, diner en overnachting in het &Beyond Serengeti 
Under Canvas.

Dag 8: Serengeti
Heerlijke safaridag met ochtend- en namiddag game 
drives. Maaltijden en overnachting in het kamp.

Dag 9: Arusha of verlenging strandvakantie
Ontbijt, transfer en lijnvlucht naar Arusha. Transfer 
naar een plaatselijk restaurant voor lunch. Later, 
transfer voor uw retourvlucht of voor strandverlenging 
op Zanzibar.

TANZANIA HIGHLIGHTS
DE VIER  GR OTE WILDPARKEN EN DE  OLDUVAIKLOOF!

PRIVÉ ,  VOL  PENSION EN MOGELI JKE  STRANDVERLENGING

TANZANIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 3.645 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma, binnenlandse vluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

Arusha
Lake Manyara NP

Ngorongoro

Serengeti
NP

Tarangire
 NP
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Dag 1: Arusha
Verwelkoming op Kilimanjaro International Airport en 
transfer naar de Legendary Lodge met haar weelderige 
tropische tuinen. Lunch in de lodge. Middag ter vrije 
besteding. 

Dag 2: Arusha
Volledige dag in dit mooie park met heerlijke game 
drives en bezoek aan het nabij gelegen meer. Alle 
maaltijden en overnachtingen in de lodge.
  
Dag 3: Serengeti
Ontbijt, transfer en lijnvlucht naar de Lobo airstrip 
van het legendarische Serengeti National Park. Bij 
aankomst wordt u overgebracht naar het intieme 
&Beyond Klein’s Camp en intrek in een van de mooie 
cottages.
Lunch inbegrepen. Namiddag game drives. Diner en 
overnachting in &Beyond Klein’s Camp.

Dag 4: Serengeti
Volledige dag game drives, zoals gebruikelijk in 
een gedeeld safarivoertuig. Alle maaltijden en 
overnachting in &Beyond Klein’s Camp.

Dag 5: Lake Manyara
Ontbijt en transfer naar de airstrip voor een lijnvlucht 
naar Manyara. Verwelkoming en overbrenging naar 
de &Beyond Lake Manyara Tree Lodge waar een Tree 
House Suite werd gereserveerd. Lunch inbegrepen. 
Namiddag game drive. Diner en overnachting in de 
lodge.

Dag 6: Ngorongoro
Ontbijt en rit naar de wonderlijke Ngorongoro krater. 
Lunch inbegrepen. Middag ter vrije besteding. 
Diner en overnachting in een suite van de &Beyond 
Ngorongoro Crater Lodge.

Dag 7: Ngorongoro
Heerlijk ontbijt en halve dag krater tour. Lunch 
in de lodge. Middag ter vrije besteding. Diner en 
overnachting in de lodge.

Dag 8: Arusha of verlenging
Na het ontbijt transfer naar de Manyara airstrip en 
lijnvlucht naar Arusha. Bij aankomst transfer naar een 
plaatselijk restaurant voor lunch. Later transfer naar 
Kilimanjaro International Airport voor uw retourvlucht 
of verlenging in Zanzibar.

TANZANIA DELUXE
DRIE  MOOIE  PARKEN IN DE  BESTE  HOTELS ,  LUXEKA MERS  EN SUITES . 

PRIVÉSAFARI  IN VOLPENSION

TANZANIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 10.495 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma, binnenlandse vluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

Serengeti
NP

Lake Manyara
NP

Ngoronoro
Arusha
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Dag 1: Dar es Salaam
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar The 
Oyster Bay in het hart van de ambassadewijk. Middag 
ter vrije besteding. Diner en overnachting.

Dag 2: Dar es Salaam – Nyerere National Park
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de vlucht 
naar Nyerere National Park, het grootste beschermde 
wildgebied van Afrika, vier maal zo groot als de 
Serengeti. Na aankomst transfer naar Siwandu. Alle 
maaltijden en overnachtingen in de lodge. (Premium 
alternatief: Beho Beho).
  
Dag 3: Nyerere National Park
Volledige dag in de enorme uitgestrektheid van het 
Nyerere National Park. Per 4×4 gedeeld safarivoertuig 
of te voet op zoek naar de big five, of per boot over 
het water van de Rufiji-rivier. Alle maaltijden en 
overnachting in de lodge.

Dag 4: Nyerere National Park
Tweede volledige safaridag op zoek naar olifanten, 
buffels, nijlpaarden en leeuwen, maar ook naar de 
zeldzame wilde hond, sabelantilopen, hartebeesten 
en gevlekte hyena’s. Alle maaltijden en overnachting 
in de lodge.

Dag 5: Nyerere National Park – Ruaha National Park
Ontbijt en transfer naar de airstrip voor de vlucht naar 
Ruaha National Park, een uitgestrekt en afgelegen 
reservaat van maar liefst 10.000 vierkante kilometer 
aan vlakte en beboste heuvels. Na aankomst transfer 
naar het op palen gebouwde Jongomero Camp. Diner 
en overnachting in het Camp. (Premium alternatief: 
Jabali Ridge).

Dag 6: Ruaha National Park
Op ontdekking in het park in het spoor van enorme 
kuddes olifanten, zeldzame antilopesoorten of het 

ongrijpbare luipaard. Alle maaltijden en overnachting 
in het Camp.

Dag 7: Ruaha National Park
Doorheen de seizoensgebonden rivieren, soms 
zandrivier, soms kolkend, naar het wildlife rond Rufigi, 
Jongomero en Ruaha. Prachtige zonsondergang achter 
de silhouetten van de baobabbomen. Alle maaltijden 
en overnachting in het Camp. 

Dag 8: Ruaha – Dar es Salaam of verlenging
Na het ontbijt transfer naar de Ruaha Airstrips 
voor de lijnvlucht naar Dar es Salaam. Aansluitend 
retourvlucht of verlenging in Zanzibar.

WILD SOUTH TANZANIA
TWEE MINDER BEKENDE PARKEN &  THE BIG F IVE  –  PRIVÉSAFARI  VOL  PENSION

TANZANIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 9.495 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma, binnenlandse vluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

Dar es Salaam

Nyerere
NP

Ruaha
 NP
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TANZANIA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 5.495 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma, binnenlandse chartervluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  .  

Dag 1: Arusha
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar 
Legendary Lodge aan de voet van Mount Meru en aan 
de rand van het bruisende Arusha. Vrije namiddag. 
Diner in de lodge.

Dag 2: Arusha – Katavi
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de 
chartervlucht naar Katavi, één van de meest 
geïsoleerde parken van Tanzania. Dankzij de afgelegen 
ligging kunnen onverschrokken safarigangers er 
genieten van weidse savannevlakten zonder andere 
voertuigen in het zicht. Na aankomst transfer naar 
Chada Katavi. Alle maaltijden en overnachting in de 
lodge.
  
Dag 3: Katavi
Het droge seizoen biedt één van de meest intense 
wildobservaties van Afrika: grote kuddes buffels in 

beweging, krokodillen die zich terugtrekken aan de 
oever en nijlpaarden met honderden tegelijk in de 
slinkende poelen. Alle maaltijden en overnachting in 
de lodge.

Dag 4: Katavi
Per 4×4 een volledige dag door het park met een bijna 
ouderwetse safarivrijheid en een bijzonder gevoel 
van inclusive in de buitengewone omgeving dankzij 
de lagere drukte in het park. Alle maaltijden en 
overnachting in de lodge.

Dag 5: Katavi – Mahale
Per chartervlucht over de Mahale bergen naar de oevers 
van Lake Tanganyika, aansluitend per traditionele 
zeilboot over het blauwe water naar de jungle van het 
Mahale National Park. Intrek in Greystoke Mahale. 
Vrije namiddag aan het strand. Alle maaltijden en 
overnachting in de lodge.

Dag 6: Mahale
Te voet op zoektocht doorheen de jungle naar een 
in het wild levende groep chimpansees, inclusief 
introductie in hun sociale en politieke manoeuvres. 
Een onvergetelijke ervaring. Alle maaltijden en 
overnachting in de lodge.

Dag 7: Mahale
Per kajak over Lake Tanganyika richting Congostroom 
op zoektocht naar de lokale nijlpaardenpopulatie. 
In de namiddag bezoek aan het lokale Katumbi dorp 
en social project van uw lodge. Alle maaltijden en 
overnachting in de lodge.

Dag 8: Mahale – Arusha
Na het ontbijt transfer naar de Airstrip voor de charter 
naar Arusha. Aansluitend retourvlucht of verlenging in 
Zanzibar.

TANZANIA'S WILD WEST
EENZA ME LANDSCHAPPEN,  OP  BEZOEK BI J  DE  CHIMPANSEES .  PRIVÉSAFARI  IN VOL PENSION
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vlaktes. Geniet van het perspectief in uw zoektocht 
naar zwart-witte zebra’s, slingerende enorme grijze 
olifanten, pezige wrattenzwijnen en luierende 
leeuwen.

Dag 5: Grumeti Reserve – Arusha
Per lijnvlucht keert u terug naar Arusha, waar u de 
tocht verder kan zetten naar uw volgende stap in de 
rondreis.

GRUMETI RESERVE
5 DAYS  E XPERIENCE

De Grumeti Reserve is een droom voor natuurliefhebbers en 
levend monument voor succesvol natuurbehoud. Hier in het 
noorden van het land, deel uitmakend van het Serengeti-
Mara ecosystem, ligt het bazaaid met uitgestrekte vlakten 
van ongerept land waar miljoenen dieren vrij rondlopen. 
Ideaal als aanvulling of als alternatief voor een verblijf 
voor of na een stop in de Serengeti of Ngorongoro.

Dag 1: Serengeti / Ngorongoro – Grumeti Reserve
Vanuit de Serengeti of vanuit Ngorongoro bereikt 
u na een korte vlucht per private charter de Grumeti 
Airstrip. Na aankomst transfer naar uw lodge. 

Dag 2: Grumeti Reserve
Exotische vogels vliegen over terwijl het donderende 
geluid van de jaarlijkse gnoe migratie nadert. Als 
vogelliefhebber is Grumeti een Walhalla! Met 
maar liefst 400 soorten waaronder de zeldzame 
grijze kuifhelmschildpad, Fischer’s lovebirds, 

de Rufusstraatwever, de Karamoja Apalis en de 
grijsborsttapuit kan u vandaag op zoektocht naar 
enkele unieke spottings.
  
Dag 3: Grumeti Reserve
Een gedeelte van de Reserve staat bekend om zijn 
uitzonderlijk grote leeuwenfamilies van wel 20 tot 
60 leeuwen. Niet alleen zijn de kansen om dieren 
te spotten uitzonderlijk groot, maar vooral de 
uitgestrektheid en de kans om als enige safariganger 
in de wijde omgeving het doen en laten van de dieren 
te observeren, is ronduit uniek.

Dag 4: Grumeti Reserve
De unieke schoonheid van de Grumeti Reserve is enkel 
te bevatten eens u de uitgestrektheid ervan ervaart. 
En hoe beter dat te doen dan per heteluchtballon. Sta 
bij zonsopgang op om de dag te begroeten en zweef 
in de richting die de wind u wijst over de fenomenale 

TANZANIA EXPERIENCE

GUIDED TOUR
vanaf € 2.995 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer. Ontbijt, lunch 
en diner tijdens het safariprogramma, privétransfers en 
Engelssprekende privégids/chauffeur volgens programma, 
binnenlandse vluchten. Tickets voor  National Park Grumeti 
Reserve, bezoeken en inkomgelden volgens programma.    
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ARUSHA

A A A A

In de schaduw van de Kilimanjaro ligt deze uiterst elegante lodge met een geschiedenis die maar 
liefst teruggaat tot 1907. Z’n naam ontleent de lodge aan de Jaren ’60 Hollywood klassieker, ook 
het interieur is tot op vandaag geïnspireerd op de hoogtijdagen van de filmindustrie. Als ‘luxury 
bush hotel’ kan het bogen op een jarenlange ijzersterke reputatie, het panoramische terras met 
prachtig zicht is meer dan het ontdekken waard. 

TANZANIA LODGES

ARUSHA

A A A A

Gelegen tussen de bosrijke hellingen van Mount Meru aan de rand van Lake Duluti, is er geen betere 
uitvalsbasis om een ontdekkingstocht doorheen het noorden van Tanzania aan te vatten. Gegroeid 
vanuit een koloniale koffieboerderij, werd het rijke erfgoed van dit elegante hotel doorgetrokken in 
het landelijke interieur boordevol authentieke details met hedendaagse bougainville twist in een 
geheel van pure gastvrijheid.  

ARUSHA

ELEWANA ARUSHA 
COFFEE LODGE

A A A A

Gelegen in weelderige tropische tuinen beschikt deze indrukwekkende lodge bestaande uit slechts 
12 kamers over een unieke mix van Afrikaanse kunst en ambachten, gecombineerd met koloniale 
luxe.  Aan de voet van Mount Meru en aan de rand van het bruisende Arusha gelegen, is het een 
ideale combinatie tussen ontdekking en ontspanning. Pure Afrikaanse stijl ontmoet westers 
comfort in een koloniale sfeer in deze lodge. 

ARUSHA

LEGENDARY LODGE
A A A A A

Midden in een rustige en rustieke koffieplantage gelegen net buiten Arusha, is deze kleinschalige 
lodge een ideale uitvalsbasis voor het begin of een einde van een safari doorheen Noord Tanzania. 
De aangename ligging op wandelafstand van Maasai Market en Faya Road en de korte afstand tot 
het hart van de stad in combinatie met de hotelfaciliteiten, maken het tot een mooie mix tussen het 
lokale stadsleven en de nodige ontspanning. 

ARUSHA SERENA 
HOTEL, RESORT & SPA HATARI LODGE
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LAKE  M ANYARA

LAKE MANYARA 
SERENA SAFARI 

LODGE
A A A A

Tanzania’s torenhoge ‘Mto wa Mbu’ rotswand biedt een opmerkelijke 
achtergrond voor deze verzorgde lodge op een rustige locatie te midden 
van het rijke wildlige en de onovertroffen rust van het Lake Manyara 
National Park. Ontworpen met het rijke vogelleven van de regio in het 
achterhoofd, geeft het architectonisch motief met golvende curves en 
levendige fresco’s het unieke karakter van de regio prachtig weer. 

LAKE  M ANYARA

&BEYOND LAKE 
MANYARA TREE LODGE

A A A A A

Verscholen tussen de takken van een eeuwenoud mahoniebos en opgaand 
in de natuurlijke schoonheid van de adembenemende omgeving, bestaat 
deze indrukwekkende lodge uit slechts 9 ‘stilted suites’. Ontworpen 
om een minimale impact te hebben op het milieu, biedt het een zeer 
exclusieve uitvalsbasis in een meer afgelegen gedeelte van het Nationaal 
Park in een sfeer van pure Tanzaniaanse gastvrijheid. 

VICTORIALAKE

RUBUNDO ISLAND 
CAMP

A A A A A

Deze unieke ervaring, gelegen op een eilandje in het imposante Lake 
Victoria, combineert de groene jungle met de eigenheid van een tropisch 
paradijs. Als uitstekend alternatief voor een strandverlenging gaat het 
naadloos op in de ongerepte wildernis. Met een kleine baai voor de deur, 
en mogelijkheden tot het spotten van chimpansees, combineert het de 
Tanzaniaanse gastvrijheid met luxe faciliteiten in een geheel van slechts 
8 cottages.

TANZANIA LODGES
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NGOR ONGOR O

GIBB'S FARM
A A A A

Ondergebracht in een oude boerderij met een geschiedenis die teruggaat 
tot de jaren ’20, boogt deze elegante lodge met slechts 18 huisjes op 
een jarenlange reputatie. Net binnen de grenzen van het Ngorongoro 
Conservation Area lonkt een majestueuze waterval al jaren reizigers in 
een kader van charme en rust. Traditionele Oost-Afrikaanse gastvrijheid 
gaat hier hand in hand met een diepgeworteld respect voor de eigenheid 
van de omgeving.  

NGOR ONGOR O

&BEYOND 
NGORONGORO 
CRATER LODGE

A A A A A

‘Where Maasai meets Versailles’, zo omschrijft deze indrukwekkende 
lodge zichzelf. Tussen de natuurlijke rijkdom van de krater en de 
ongelooflijke architectuur neemt de lodge met slechts 30 suites verdeeld 
over drie kampen haar gasten mee in een wereld van pure luxe. Een 
eclectische mix van lokale materialmen, Victoriaanse meubels en grillige 
Afrikaanse accenten creëert een weelderige sfeer die net zo uniek is als 
de krater zelf.  

NGOR ONGOR O

ELAWANA THE 
MANOR NGONGORO

A A A A A

Midden in een 1.500 hectare groot koffiedomein gelegen, brengt deze in 
Cape Dutch architectuur opgetrokken lodge met slechts 20 suites een 
vervlogen tijdperk van elegantie, pracht en traditionele Oost-Afrikaanse 
safari invloeden samen tot een hedendaags geheel. Het hoge privacy 
gehalte, de nabijheid van de Mto Wambu traditionele Masai markt, de 
algemene elegantie en gastvrije warme sfeer zijn de absolute troeven.

TANZANIA LODGES
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NGOR ONGOR O

SANCTUARY 
NGORONGORO 
CRATER CAMP

A A A A A /A

Aan de rand van krater gelegen, een thuis voor een grote verscheidenheid 
aan wildlife, bestaat dit prachtig camp uit een geheel van slechts 
10 luxueuze tenten. De handige en centrale ligging meteen aan 
de toegangsweg naar de bodem van de krater, zorgen voor een 
ongeëvenaarde ligging en een ideale uitvalsbasis voor het spotten van 
onder andere zebra’s, buffels, wrattenzwijnen, gnoes, nijlpaarden, 
olifanten, leeuwen, hyena’s, jakhalzen en zelfs luipaarden.

NGOR ONGOR O

THE HIGHLANDS
A A A A /A

Bestaande uit slechts 8 koepelvormige suites van canvas en glas, is dit 
unieke camp gelegen op de hellingen van de Olmoti vulkaan. De unieke 
locatie en het milieubewustzijn van het Camp zorgen voor een geheel van 
‘rustige eenzaamheid’, een plek om de prachtige wildernis van het land 
te ontdekken in een kader van hemelschilderende zonsondergangen, 
doordacht design en pure ervaringen. 

NGOR ONGOR O

ENTAMANU 
NGORONGORO

A A A A

Aan de rand van de krater gelegen in één van de meest afgelegen en 
daardoor ook ongerepte zones van de Conservation Area, heeft dit 
elegante Camp uitzicht op het zuiden en tot diep in de krater zelf, één 
van de verzamelplaatsen van het lokale wildlife. Met slechts 6 kamers, is 
dit kleinschalig pareltje mooi verscholen onder de Acacia bomen. ‘Off the 
beaten track’ luxe in het thema van de Wildebeest Migration.   

TANZANIA LODGES
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SERENGETI  NATIONAL PARK

LAMAI SERENGETI
A A A A

In een uithoek van het wijdse Serengeti National Park, in een 10.000 hectare grote wildconcessie, 
tot op vandaag in lease van lokale Masai landheren, een exclusieve safaribeleving. Op de rand van de 
Kuka Hills gelegen en met een adembenemend zicht over de vallei tussen de Serengeti en het Masai 
Mara Reserve, behield dit besloten afgelegen Camp de ziel van de omgeving en biedt het haar gasten 
de geest van het echte wilde Afrika. 

TANZANIA LODGES

SERENGETI  NATIONAL PARK

&BEYOND KLEIN'S CAMP
A A A A A

Op een bevoorrechte locatie in het afgelegen noorden van de Serengeti is deze lodge bestaande uit 
slechts 12 kamers een ideale uitvalsbasis om getuige te zijn van de ‘Great Wildebeest Migration’. 
Met de meest fantastische panoramische uitzichten vanaf de bergtop van de Kogakuria Kopje, 
verveelt deze lodge nooit. Alles staat in het teken van het ‘bewaken’ van het wildlife, Afrika zoals 
het hoort te zijn. 

SERENGETI  NATIONAL PARK

&BEYOND SERENGETI
UNDER CANVAS

A A A A /A

Diep in het hart van één van ‘s wereld meest geliefde wildreservaten, is deze lodge indrukwekkend 
gelegen op een reeks verhoogde platformen en loopbruggen. Dankzij de drinkplaats naast de lodge, 
waren de big five nog nooit zo dichtbij. Onder de constance bescherming van de lokale Masai, gaan 
luxe faciliteiten, persoonlijke service, modern luxe en onversneden traditionele gastvrijheid hier 
hand in hand.

SERENGETI  NATIONAL PARK

FOUR SEASONS 
SAFARI LODGE SERENGETI

A A A A A /A

Een unieke ervaring, deze klassieke tentensafari, brengt het wildlife theater van de grote migratie 
tot leven in een ‘under canvas’ kader. Anticiperend op de bewegingen van de kuddes, verhuist dit 
Camp bestaande uit slechts 9 tenten gemiddeld vijf keer per jaar om van dichtbij het prachtige 
inheemse wild te kunnen ontdekken. Intimiteit, exclusiviteit, onberispelijke service en een 
ongeëvenaarde ervaring in de ware Afrikaanse bush.
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SERENGETI  NATIONAL PARK

SANCTUARY KUSINI
A A A A A

Dit intieme kamp, verscholen in de Soit Le Motonyi oftewel de ‘geheime Serengeti’ biedt een geheel 
van ruimere en zeer comfortabele tenten in zand- en steenkleuren, een knipoog naar de oude dagen. 
Het Soit Le Motonyi gebied werd jaren geleden gesloten voor verdere toeristische ontwikkelingen en 
werd gereserveerd voor het behoud van de lokale cheeta-populatie, resulterend in de hoogste aantal 
‘big cats’ in Oost-Afrika 

TANZANIA LODGES

SERENGETI  NATIONAL PARK

NAMIRI PLAINS
A A A A A

Genesteld in een afgelegen gebied van de legendarische ‘eindeloze vlakten’, biedt deze verzorgde 
lodge een zeldzame gelegenheid ver weg van de normale toeristische route. Badend in een 
ontspannen en gastvrije sfeer, gaat het mooi op in de delicate omgeving van de roofdierrijke vlaktes 
van de Serengeti. Exclusief qua locatie, luxueus qua setting en rijk aan ervaring biedt het een 
dromerige ontmoeting met het echte Afrika

TARANGIRE  NATIONAL PARK

ELEWANA TANGIRE TREETOPS
A A A A /A

In één van de meest afgelegen gebieden van het Tarangire National Park, één van de minst bezochte 
en daardoor meest ongerepte parken van het land, biedt dit prachtig Camp een zeer exclusieve 
safari-ervaring. In een schilderachtig landschap bezaaid met gigantische acaciabomen en uitkijken 
over de savanne, is het naast een duurzaamheidsproject ook een uitstekende uitvalsbasis voor het 
spotten van de lokale olifantenkolonies.

TARANGIRE  NATIONAL PARK

SANCTUARY SWALA CAMP
A A A A A /A

Menig kinderdroom wordt gevuld in dit originele landgboed bestaande uit reusachtige boomhuizen 
gebouwd op platformen tussen een cluster van baobab-, mopani- en wilde vijgenbomen. Aan 
de rand van het Tarangire National Park is dit ‘paleis in de lucht’ een betoverende plek waar 
het overloopzwembad uitkijkt over de lager gelegen olifantenpoel. Een van Tanzania’s mooiste 
fotografieplekken in een uniek kader. 
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NYERERE  NATIONAL PARK

SIWANDU
A A A A A

Door zijn bevoorrechte ligging is Beho Beho één van de meest magische plaatsen in Oost-Afrika. 
Gelegen in de koelere hooglanden van het Nyerere National Park bundelt dit indrukwekkende 
Camp de essentie van een ware Afrikaanse safari tot een geslaagd geheel. De slechts 8 cottages met 
panoramisch zicht over de Rufiji rivier vormen een verfijnde omgeving waar verwennerij na een 
safaridag niet uit het oog verloren wordt. 

TANZANIA LODGES

NYERERE  NATIONAL PARK

BEHO BEHO
A A A A A /A

Dit luxe Camp bestaande uit slechts 13 tenten op houten platforms, biedt naast een panoramisch 
uitzicht over de oevers van het Nzerakerameer een ideale uitvalsbasis om het Nyerere National 
Park (het voormalige Selous) te ontdekken. Deze intieme, ononderbroken ‘bush-experience’ is 
perfect om zich onder te dompelen in de ongerepte natuur met exact de juiste hoeveelheid ‘safari 
luxury’ op de achtergrond. 

RUAHA NATIONAL PARK

JONGOMERO CAMP
A A A A A

Als meest verfijnd Camp in Ruaha, ligt dit pareltje verborgen tussen de rotsblokken hoog op een 
bergtop, uitkijkend over een landschap bezaaid met palmbomen en baobabs. De ligging dichtbij de 
Mwagusi Sand River, één van de beste plekjes om ‘big game’ te spotten, biedt dit camp bestaande uit 
slechts 8 suites een ideale uitvalsbasis op zoektocht naar leeuwen, luipaarden, olifanten en buffels. 
Elegant, gesofisticeerd en altijd indrukwekkend. 

RUAHA NATIONAL PARK

JABALI RIDGE
A A A A A /A

In het hart van Ruaha National Park ligt dit prachtige Camp met slechts 8 tented suites 
verspreid over de rand van een zandrivier op verhoogde houten platformen. Onder de prachtige 
schaduwbomen, aan de oevers van de seizoensgebonden rivier is dit verborgen juweeltje één van 
Tanzania’s best bewaarde geheimen. Authentiek Afrikaans avontuur ontmoet hedendaags comfort 
in de zoektocht naar grootste populatie olifanten. 
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GRUMETI  RESERVE

SINGITA SASAKWA LODGE 
A A A A A

Het hele jaar door een unieke kans biedend op uitzonderlijke wildobservaties, ligt deze 
indrukwekkende lodge in een afgelegen riviervallei. Als een waar toevluchtsoord om het kloppende 
hart van Afrika te ervaren, wordt de opwinding van de jaarlijkse ‘Great Migration’ en het oversteken 
van de Grumeti rivier mooi weerspiegeld in de slechts 10 elegante suites. Ingetogen luxe op één van 
Tanzania’s mooiste locaties. 

TANZANIA LODGES

GRUMETI  RESERVE

&BEYOND GRUMETI
SERENGETI RIVER LODGE

A A A A A

Genesteld in een privéconcessie van maar liefst 340.000 hectare ligt deze mooie lodge op een heuvel 
met dramatisch, hooggegelegen uitzicht. 9 prachtige cottages doen de lodge voelen alsof gasten 
Afrika even voor zichzelf hebben. Het gebied is de thuisbasis van grote kuddes wild, die het hele jaar 
door voor ongelooflijke spottings kunnen zorgen. Toegewijd, persoonlijk, luxueus, privaat en steeds 
opnieuw een heuse ervaring. 

TARANGIRE  NATIONAL PARK

CHADA KATAVI
A A A A /A

Dit kleine heiligdom is misschien wel de hemel op aarde! Bestaande uit slechts zes exotische open 
houten banda’s en met een heerlijk chill-out dek met zicht over het meer en het brede zachte zand, 
is het zoveel meer dan een ideale uitvalsbasis op zoektocht naar de lokale groepen chimpansees. 
Een unieke en magische plek als Mahale vroeg om een kamp dat net zo bijzonder is, dat kamp is 
Greystoke Mahale op alle vlakken. 

M AHALE  MOUNTAINS

GREYSTOKE MAHALE
A A A A /A

Slechts 20 jaar geleden ontdekt door twee ontdekkingsreizigers werkt deze indrukwekkende 
lodge nog steeds in harmonie met de dieren die in dit ongerepte wildernisgebied leven. Chada 
Katavai is het perfecte toevluchtsoord na een dag vol safariavontuur, verscholen tussen de acacia- 
en tamarindebomen liggen slechts zes tenten. Klassieke emmerdouches en heerlijke bushkitchen, 
Afrika zoals het hoort te zijn. 
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ZANZIBAR

THE PALMS
A A A A A

Op een plek waar de samensmelting van Arabische, Afrikaanse en 
Europese culturen heeft geleid tot een geheel eigen levenstempo, 
kleurrijke architectuur, erfgoed, mythe en magie is dit romantische 
resort bestaande uit slechts 7 villa’s één van de absolute pareltjes van het 
eiland. Meermaals bekroond als één van de beste all-inclusive resorts op 
het continent, prikkelt het steeds opnieuw de zintuigen van al z’n gasten. 

ZANZIBAR

&BEYOND 
MNEMBA ISLAND

A A A A A /A

Dit exclusieve ‘barefoot luxury’ eilandparadijs werd geïnspireerd op de 
rijke cultuur en geschiedenis van het specerijeneiland, al eeuwenlang 
een toevluchtsoord voor avonturiers, zeevaarders en handelaren vanuit 
alle windstreken. Met slechts 12 chique ‘banda’s’ is het verbonden met 
het adembenemende Mnemba Atol, een geheel van ongerepte stranden, 
tropische kleuren en enkele van de rijkste koraalriffen ter wereld.  

DAR ES  SALAA M

THE OYSTER BAY
A A A A A

‘Feels just like coming home’, beter kunnen we dit luxehotel bestaande 
uit slechts 8 suites niet samenvatten. Midden in het hart van de 
ambassadeurswijk van de stad, biedt het een aangename eerste 
kennismaking met de eigenheid van Tanzania als start van een complete 
rondreis. Oyster Bay weerspiegelt het karakter van het moderne Afrika in 
een tijdloze omgeving: zwoel, equatorial en meteen aan de kust. 

TANZANIA LODGES
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BOTSWANA
Een rustig, veilig en relatief welvarend land met de unieke Okavango delta en het beroemde Chobe wildpark. 

Poëtisch omschreven als ‘de rivier die de zee niet vindt’ verdwijnt de Okavango rivier in een netwerk van 

lagunes, kanalen en eilandjes in de woestijnen van noordwest Botswana.  Om z’n kwetsbare natuur te 

beschermen, kiest Botswana voor een duurzame ontwikkeling en beperkt bewust het aantal bezoekers. 

Daartegenover staat een unieke Afrika-ervaring van hoge kwaliteit. 

Botswana beschikt over enkele van Afrika’s mooiste subtropische wildparken.

 17% van het totale landoppervlak is beschermd.

Uitgestrekte vlakten, de Kalahari woestijn en de kristalheldere riviertjes van de Okavango Delta

Chobe N.P. bezit de grootste concentratie olifanten ter wereld.

De jaarlijkse migratie in de zomer van zebra’s en antilopen in het Linyantien Savute-gebied.

Het Kalahari G.R. is met 54.600 km² het grootste reservaat van Botswana.

HOOGTEPUNTEN

Botswana kent slechts twee seizoenen. De winter, van mei tot september, 

wordt gekenmerkt door droog, warm en zonnig weer hoewel ’s nachts de 

temperatuur tot beneden het vriespunt kan dalen. De zomer in Botswana, 

van oktober tot april, is heet, maar regenbuien in de late namiddag zorgen 

voor enige verkoeling. De meeste regen valt tussen december en maart, 

meestal in de vorm van regenbuien die 1 à 2 uur duren waarna de zon weer 

verschijnt.

TEMPERATUREN 

Zomer / september – april  max 38°C  min 25°C

Winter / mei – augustus  max 26°C min 0°C 

NEERSLAG 

oktober/november - maart

REISPERIODE
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OKAVANGO DELTA

Miljoenen jaren geleden stroomde de Okavango rivier naar het nu uitgedroogde Makgadikgadi-

meer. De Okavango delta is een netwerk van kristalheldere kanaaltjes die een grote 

verscheidenheid wild en vogels aantrekt. Voor safaritochtjes in de Okavango wordt vaak gebruik 

gemaakt van een ‘mokoro’, een inheemse prauw.

MOREMI G.R.

Het enige officiële park in de Okavango Delta dat bestaat uit permanente delta, eilandjes, 

overstromingsgebied en bos. Het hele jaar door zijn er uitstekende safarimogelijkheden. 

Olifanten, giraffen, buffels, leeuwen, luipaarden en cheeta’s worden regelmatig gesignaleerd.

CHOBE N.P.

In Chobe is wild het hele jaar door in overvloed aanwezig. De vegetatie wordt gedomineerd door

grasland, mopane-bomen en gemengd bos. Vanaf november migreren zebrakuddes in zuidelijke

richting naar de zoutpannen. De ruim 10.000 km² grote Savuti Marsh biedt uitstekende 

safarimogelijkheden: olifanten, koedoes en impala’s op zoek naar water in het droge seizoen en 

migrerende zebra’s, gevolgd door leeuwen en hyena’s in het regenseizoen.

ODYSSEUS AFRIKA

WILDPARKEN
KALAHARI

Een afgelegen maar nog ongerept gebied. De Kalahari is een vlakte die ca. 70% van Botswana 

beslaat en doorloopt tot in Zuid-Afrika, Namibië, Angola en Zambia. In de Kalahari is alles 

afhankelijk van de regenval die overvloedig kan zijn, maar zeer onvoorspelbaar is. Hoewel het 

leven er hard is, weten de San Bushman er al meer duizend jaar te overleven.

VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)

Een der grootste watervallen ter wereld, 'The Smoke That Thunders', vormt de grens tussen 

Zambia en Zimbabwe. De pure kracht van de Zambezi-rivier die zich in een diepe kloof stort is 

ontzagwekkend. De omgeving biedt veel activiteiten zoals een ‘Angel’s Flight’, een sunset river 

cruise, wildwatervaren, kajakken en unieke safari’s naar het Zambezi National Park. 

ZIMBABWE

ZUID-AFRIKA

Makgadikgadi 
Pans

Mashatu G
Kalahari GR

Okavango
Delta

NAMIBIË

Chobe 
NP

BOTSWANA

ZAMBIAANGOLA

Kalahari Desert
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Wilt u in één week het beste van Botswana beleven, dan 
is dit uw safari.

Dag 1: Chobe National Park
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar de 
mooie Savute Elephante Lodge, A Belmond Safari 
midden een van de twee beroemdste parken van 
Botswana. Kennismaking met uw lodge en eerste 
game drives.

Dag 2-3: Chobe-rivier
De Chobe-rivier vormt de noordelijke grens van het 
Chobe National Park, bekend om zijn gevarieerde en 
overvloedige mogelijkheden om wild te bekijken met 
vooral olifanten en nijlpaaden, grote kuddes buffels 
en de leeuwen die op hen jagen.
  

Dag 3-5: Okavango Delta
Transfer naar de Okavango Delta en intrek in Eagle 
Island Lodge, A Belmond Safari. De prachtige Okavango 
rivier strekt zich uit over het droge zand van de 
Kalahari woestijn en vormt een bloeiende, waterrijke 
oase met ontelbare kronkelende waterwegen. 
Daarnaast zijn de kristalheldere lagunes bezaaid 
met waterlelies en rieteilanden met een overvloed 
aan wilde dieren: leeuwen, neushoorns, luipaarden, 
giraffen, nijlpaarden, olifanten, krokodillen en talloze 
vogelsoorten.

Dag 5-6: Moremi wildreservaat
Transfer naar het Moremi Game Reserve in het oosten 
van Okavango. Met meer dan 4871km² ongerepte 
wildernis en een gevarieerd terrein met savanne, 
waterwegen en dichte bossen ondersteunt dit 
ecosysteem een ongelooflijk breed spectrum aan wilde 
dieren. Ook het vogelleven is overvloedig en omvat 

bijna alle 550 in Botswana voorkomende vogelsoorten. 
Verblijf in Khwai River Lodge, A Belmond Safari.

Dag 7: Transfer en terugvlucht of verlenging 
Mogelijke verlenging naar de Victoria Watervallen, de 
Kalahari woestijn of combinaties met Zuid-Afrika

ESSENTIAL BOTSWANA
7 DAGEN PRIVÉSAFARI  NAAR CHOBE ,  OKAVANGO EN MOREMI

BOTSWANA CIRCUIT

GUIDED TOUR 
vanaf € 5.125 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, ontbijt, lunch 
en diner tijdens het safariprogramma, privétransfers en 
Engelssprekende privégids/chauffeur volgens programma. 
Tickets voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden 
volgens programma. 

Chobe
NP

Chobe
River

Okavango 
Delta

Moremi
Game Reserve
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Een uiterst comfortabele safari met alle hoogtepunten. 
Beter zult u niet vinden.

Dag 1-3: Makgadikgadi Pans National Park
Vanuit Maun met chartervluchtje naar het luxueuze 
Jack’s Camp met ’s ochtends en na de middag game 
drives, cultuur- en natuurlezingen en kanotochten in 
het seizoen. 
Bezoek zeker de 5300 jaar oude baobab boom en 
het Gweta dorp. Hier leven enorme kuddes gnoes en 
zebra’s en een grote verscheidenheid roofdieren.

Dag 3-5: Moremi Game Reserve
Transfer naar Moremi National Park en intrek in 
het prachtige Sanctuary Chief ’s Camp, het mooiste 
luxekamp van dit gebied. 
Neem deel aan ochtend- en namiddag game drives, 
culturele lezingen en seizoensgebonden mokoro 
(boomstamkano) tochtjes.

 Dag 5-7: Okavango Delta
Per lijnvlucht naar het Duba Private Game Reserve en 
intrek in het schitterende Duba Plains Camp.
Game drives, wandelsafari’s, boottochten en 
seizoensgebonden mokoro tochten.

Dag 7-9: Chobe National Park
Met lijnvluchtje naar Kasane Airport en verder over 
de weg naar de luxueuze Sanctuary Chobe Chilwero 
met zijn vele game drives en rivierbootsafari’s. Laatste 
dag transfer naar Kasane International Airport en 
terugvlucht of verlengingen.

OPTIE VERLENGING
VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) – 3 DAGEN – PRIVÉ
Rond uw Afrikaanse safari af met een uitstapje naar de 
Victoria watervallen en geniet van de vele activiteiten die 
uw lodge te bieden heeft.

Dag 9-10: Privétransfer en intrek in The Elephant Camp. 
Maak een tour van de watervallen, een riviercruise bij 
zonsondergang en een ochtend- of middaggame drive in het 
Zambezi National Park.

Dag 11: Transfer naar Victoria Falls Airport

HIGHLIGHTS OF BOTSWANA DELUXE
9 DAGEN SAFARI  -  GRAND DELUXE  ALL  IN

BOTSWANA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 7.645 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, ontbijt, lunch 
en diner tijdens het safariprogramma, privétransfers en 
Engelssprekende privégids/chauffeur volgens programma, 
binnenlandse vluchten. Tickets voor  National Parks, 
bezoeken en inkomgelden volgens programma.  

Chobe
NP

Okavango 
Delta

Moremi
Game Reserve

Makgadikgadi
 Pans NP
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Tijdens deze safari maakt u kennis met zowel de grote 
watervlaktes van de Okavango Delta als met de enorme 
populaties wild in de Makgadikgadi pannen en de twee 
beroemdste wildparken, Moremi en Chobe.

Dag 1-3: Makgadikgadi National Park en Boteti rivier
Verwelkoming in Maun en vluchtje naar Leroo La Tau. 
Intrek in deze verzorgde lodge. Dagelijks game drives 
langs de Boteti rivier aan het beroemde Makgadikgai 
Pans National Park met de tweede grootste zomer-
zebramigratie ter wereld. Vanwege het droge karakter 
van het park is de rivier ideaal voor wildobservatie. 
Optionele excursies naar het nabijgelegen Khumaga 
dorp voor kennismaking met hun unieke cultuur. 

Dag 3-5: Okavango Delta
Ontbijt, ochtendsafari, vluchtje naar de Okavango 
Delta en intrek in de Xugana Island Lodge. Twee 
volle dagen op Xugana Island met talloze activiteiten 

waaronder een authentieke mokoro excursie tussen 
de kronkelende waterwegen en kristalheldere lagunes 
met een overvloed aan wilde dieren.
  
Dag 5-7: Moremi Wildreservaat
Een kort vluchtje brengt u naar het beroemde Moremi 
National Park, wellicht Botswana’s belangrijkste 
wildbestemming. U verblijft drie nachten in Khwai 
River Lodge.
Moremi beslaat meer dan 4871km² ongerepte 
wildernis met grote kuddes buffels, gnoes en zebra’s, 
zeldzame antiloopsoorten, leeuwen, cheeta’s en 
roedels wilde honden in de open graslanden.

Dag 7-9: Chobe National Park
Vluchtje naar Kasane Airport en meteen per open 
game drive voertuig naar de Savute Elephant Lodge. 
Dagelijks game drives en spannende riviersafari’s door 
het park met een grote concentratie olifanten, buffels 

en nijlpaarden. Terugkeer naar Maun of verlenging 
naar de Victoria watervallen.

OPTIE VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) – 3 DAGEN – 
PRIVÉ

Dag 9 en 10: Privétransfer en intrek in de Victoria Falls 
River Lodge
De ‘VicFalls’ of ‘The Smoke That Thunders’ is een van 
de zeven wereldwonderen. De pure kracht van deze 
enorme watermassa die zich in de Zambezi-kloof stort is 
ontzagwekkend en onvergetelijk. Verschillende opties zijn 
inbegrepen: een tour van de watervallen, een riviercruise bij 
zonsondergang en een ochtend- of middaggame drive in het 
Zambezi National Park.

Dag 11: Transfer naar Victoria Falls Airport voor 
terugvlucht of verlengingen

HIGHLIGHTS OF BOTSWANA
9 DAGEN PRIVÉSAFARI  -  EERSTE  KLASSE  -  ALL - INCLUSIVE

BOTSWANA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 8.685 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma, binnenlandse vluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  
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Cultuur, natuur en de nog ongerepte ‘Panhandle’, Okavango 
en Moremi. Een ongewone, unieke combinatie. De Okavango 
Panhandle biedt een zeldzame kans het verrassende wildleven 
rond dit diepe water van de Okavango rivier te ontdekken. 
Tegelijk kunt u kennismaken met de oeroude rotstekeningen 
in de Tsodilo Hills, een UNESCO Werelderfgoed en van grote 
culturele betekenis voor Botswana en voor de evolutionaire 
geschiedenis van de mensheid.

Dag 1-4: Okavango Panhandle
Verwelkoming in Maun en transfer per vliegtuigje naar 
de Nxamaseri Island Lodge in de Okavango Panhandle.
Een diep, recht, 70km lang gedeelte van de Okavango 
rivier en de belangrijkste waterbron voor de Delta. 
Uitstekende vismogelijkheden terwijl het omringende 
bos wemelt van de vogels. De Panhandle is bezaaid 
met kleine dorpen en vormt de toegangspoort tot 
de schilderachtige Tsodilo heuvels met hun oude 
grotschilderingen.

Dag 4-7: Okavango Delta
Na uw ontbijt en een laatste ochtendsafari, per 
vliegtuigje naar de Xugana Island Lodge in de 
Okavango Delta voor een boeiend verblijf van drie 
nachten op Xugana Island, waar u kunt genieten van 
verschillende activiteiten in de Delta.
  
Dag 7-10: Moremi Wildreservaat
Een onvergetelijke transfer per boot brengt u van 
de privéconcessie in de Okavango Delta naar het 
beroemde Moremi wildreservaat voor drie nachten 
uitzonderlijk wild kijken. Het Moremi wildreservaat is 
een van Botswana’s belangrijkste parken, de perfecte 
afsluiting van een spannende Botswana safari. U 
verblijft drie nachten in Khwai River Lodge, A Belmond 
Safari.

Dag 10: Terugkeer of verlenging
Transfer en retourvlucht naar Maun of verlenging naar 

Victoria Falls, de Kalahari woestijn of combinaties met 
Zuid-Afrika.

BOTSWANA COLLECTORS' SAFARI
10 DAGEN PRIVÉSAFARI  -  EERSTE  KLASSE

BOTSWANA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 6.045 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, ontbijt, lunch 
en diner tijdens het safariprogramma, privétransfers en 
Engelssprekende privégids/chauffeur volgens programma, 
binnenlandse vluchten. Tickets voor  National Parks, 
bezoeken en inkomgelden volgens programma. 
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BOTSWANA LODGES

M AKGADIKGADI  PANS 
NATIONAL PARK

LEROO LA TAU
A A A A

Genesteld aan de westelijke oever van de Boteti-rivier, de natuurlijke 
grens met het Makgadikgadi Pans National Park en een levensader zijnde 
voor de wilde dieren in het park, is Leroo La Tau een ideale uitvalsbasis om 
dit unieke stukje paradijs te ontdekken. Bestaande uit slechts 12 chalets 
gebouwd op houten platformen en letterlijk vertaald als ‘leeuwenpoot’ 
staat de lodge bekend om haar elegantie en persoonlijke service.

M AKGADIKGADI  PANS 
NATIONAL PARK

JACK'S CAMP
A A A A A

Omgeven door de uitgestrekte en ongerepte landschappen van het 
Park doet dit spectaculaire verblijf denken aan een traditioneel Oost-
Afrikaans safarikamp uit de jaren 40. 
Bestaande uit slechts 8 ruime en stijlvolle tenten biedt het naast 
prachtige zichten, een eerlijke keuken en zelfs een heus wellness-aanbod 
in een speciaal voorziene wellness tent. Tijdloze elegantie ontmoet luxe in 
dit indrukwekkende Camp. 

OKAVANGO DELTA

XUGANA ISLAND 
LODGE
A A A A /A

Ideaal gelegen aan de rand van de spectaculaire en gelijknamige lagune 
biedt deze prachtige lodge slechts 8 kamers in waar Livingston decor. 
Met één van de meest spectaculaire locaties en een permanent uitzicht, 
maakt deze kleinschalige lodge optimaal gebruik van haar unieke 
positie, charmante stijl, overvloed aan karakter en toch traditionele en 
licht rustieke stijl. Comfort gaat hier hand in hand met traditie.   
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BOTSWANA LODGES

OKAVANGO DELTA

DUBA PLAINS CAMP
A A A A A A

‘De belichaming van de Botswaanse safari’, zo omschrijft dit ronduit 
indrukwekkende Camp in het hart van de Okavango Delta zichzelf. Als 
een matrix van eilanden boordevol palmbomen, overstromingsvlakten 
en bossen biedt het slechts 5 suites die de klassieke safaristijl uit de 
jaren ’20 oproepen. Zowel filmmakers van National Geographic als 
ontdekkingsreizigers zoals Dereck & Beverly Joubert kozen deze unieke 
locatie niet zonder reden. 

OKAVANGO DELTA

EAGLE ISLAND LODGE, 
A BELMOND SAFARI

A A A A A /A

Als een modern en zeer verfijnd toevluchtsoord op een privé-eiland in het 
hart van de Okavango Delta, brengt deze indrukwekkende lodge met 
slechts 12 tented units tijdloze luxe naar de wetlands. Dankzij de unieke 
ligging vlakbij het Xaxaba dorp, biedt het niet enkel indrukwekkende 
safari-belevingen, maar brengt het ook het authentieke leven tot bij de 
gasten. Een indrukwekkend geheel van zéér hoog niveau naar de gekende 
Belmond normen. 

OKAVANGO DELTA

&BEYOND SANDIBE 
OKAVANGO SAFARI 

LODGE
A A A A A

Genesteld in een doolhof van kronkelende waterkanalen, met papyrus 
omzoomde oevers en drijvende eilanden boordevol ‘wildlife’, ligt deze 
prachtige lodge in een maar liefst 22.500 hectare grote concessie. 
Het inspirerende ontwerp van de lodge gaat hand in hand met het 
vakmanschap van Botswaanse ambachtslieden in de slechts 12 suites. 
Daarnaast is dit de thuis van misschien wel het mooiste uitkijkplatform 
van volledig Botswana. 
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BOTSWANA LODGES

MOREMI

KHWAI RIVER LODGE, 
A BELMOND SAFARI

A A A A A /A

Midden tussen de vijgenbomen en meteen aan de oevers van de enige 
permanente waterbron in de omgeving, is deze lodge een ideale 
uitvalsbasis om het grote wild van de Moremi Game Reserve te 
ontdekken. De rijke traditie van de inheemse stammen uit de regio werd 
doorgetrokken in de slechts 15 luxetenten en maken de lodge tot een 
geweldige plek om eindeloos te observeren en te genieten van de zeer 
attente service.  

MOREMI

SANCTUARY CHIEF'S 
CAMP

A A A A A A

Als voormalig koninklijk jachtreservaat van Chief Moremi in de 
exclusieve Mombo concessie van het Moremi Park, bouwt dit Camp op een 
jarenlange ijzersterke reputatie. Persoonlijke service, een buitengewone 
omgeving, uitzonderlijke uitzichten en onversneden gastvrijheid vormen 
hier de codewoorden in combinatie met een ruim aanbod aan actie en 
adrenaline, of verfijning en ontspanning.  

CHOBE

SAVUTE ELEPHANT LODGE
A BELMOND SAFARI

A A A A A

‘Een tijdloze lodge voor ontdekkingsreizigers wiens kloppend hart 
gelijkloopt met de hartslag van wild Afrika’, beter dan de eigen slogan 
van het hotel kunnen we deze tented oase niet omschrijven. Op 
een adembenemende en fascinerende locatie die ’s werelds grootste 
ontdekkingsreizigers zoals onder andere David Livingstone al wist 
te verleiden, is deze prachtige lodge volledig in harmonie met het 
ongeëvenaarde landschap. 
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CHOBE

SANCTUARY CHOBE 
CHILWERO

A A A A A /A

Uitkijkend over de Zambezi rivier, zo dichtbij dat de nevel in de verte zichtbaar wordt, is deze 
tented lodge gelegen op korte afstand van de majestueuze Victoria Falls. Met een hart voor ‘echte 
Afrikaanse keuken’ is niet enkel de locatie van het hoogste niveau, de sterke focus op lokale smaken 
maakt het tot een gastronomisch pareltje dat tevens de eerste private lodge gebouwd binnen de 
grenzen van het Zambezi National Park is. 

BOTSWANA LODGES

VICTORIA  FALLS

VICTORIA FALLS 
RIVER LODGE

A A A A A

In hart van de bush en meteen aan de rand van de rivier die dwars door het Chobe National Park 
stroomt, staat alles in deze ongeëvenaarde lodge in het teken van ’s werelds grootste resterende 
olifantenpopulatie die deze streek haar thuis noemt. Bestaande uit slechts 15 suites en met het enige 
volledige wellness circuit boogt de lodge op een ijzersterke reputatie en is ze tot op vandaag één van 
de referenties qua luxe in Botswana. 

VICTORIA  FALLS

THE ELEPHANT CAMP
A A A A A

Als één van de oudste lodges in dit gedeelte van de Okavango Delta werd deze lodge lokaal 
geïnspireerd en weerspiegelt ze de kleurrijke levendigheid van de lokale culturen. De unieke 
schoonheid en afzondering van deze schaduwrijke zone ligt prachtig verborgen tussen de lokale 
waterwegen en vormt een ideale uitvalsbasis om de lokale vis- en vogelbestanden, alsook de 
eeuwenoude rotsschilderingen in Tsodilo Hills te ontdekken. 

PANHANDLE

NXAMASERI ISLAND LODGE
A A A A

Meermaals bekroond als zijnde één van de beste lodges van Zimbabwe, ligt dit elegante Camp op 
slechts een tiental minuten van de Victoria Falls. Met de nadruk op exclusiviteit, kijkt het uit over 
de Zambezi Gorges en wordt het gevoed door de Masuwe rivier. Het uitkijkplatform werd onlangs 
bestempeld als de mooiste plek ter wereld om de middag door te brengen met een goed boek. Een 
meer dan terechte bekroning. 
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NAMIBIË
In de 15de eeuw zetten Portugese ontdekkingsreizigers, op weg naar India, voor het eerst voet aan wal in 

dit woeste en meedogenloze land. Eeuwenlang bleef het onaangeroerd, bewoond door enkele nomadische 

stammen. Met nauwelijks 2 inwoners per vierkante kilometer is Namibië nog steeds een leeg land, maar 

van een onmetelijke schoonheid. De oude Namibwoestijn, langs de hele Atlantische kust, varieert van rode 

zandduinen tot geïsoleerde bergen en diep uitgesneden canyons. En het Etosha National Park trekt honderden 

diersoorten aan, waaronder de zeldzame zwarte neushoorn.

De Namibwoestijn is de oudste woestijn ter wereld, met adembenemende landschappen.

De goede toegankelijkheid van de parken: Etosha, het Waterberg Plateau,  

de Fish River Canyon en de Namib Naukluft.

De goede infrastructuur prijs maakt Namibië uitstekend geschikt voor een self-drive vakantie.

De duinen van Sossusvlei, de hoogste ter wereld.

Spectaculaire woestijnen: de Kalahari en de Namib met elk hun een specifieke flora en fauna,  

waaronder neushoorns en olifanten.

HOOGTEPUNTEN

Namibië heeft een woestijnklimaat. Het hele jaar door is het er warm tot 

heet overdag, maar ’s nachts koelt het behoorlijk af.  De winter, van mei 

tot september, kent temperaturen van 25°C tot 30°C overdag, terwijl ’s 

nachts het kwik tot beneden het vriespunt kan zakken. Neerslag is in deze 

periode uiterst zeldzaam.

Van oktober tot april is het zomer, met temperaturen die overdag tot boven 

de 40°C kunnen stijgen en ’s nachts naar 20°C zakken. Een stevige regenbui 

aan het einde van de namiddag behoort tot de mogelijkheden, maar echte 

regendagen en betrokken hemels zijn zeldzaam. In Swakopmund en de 

kuststreek kan het, afhankelijk van de zeetemperatuur, erg mistig zijn..

TEMPERATUREN 

Zomer / oktober  – april  max 40°C  min 18°C

Winter / mei – september  max 30°C min 2°C 

NEERSLAG 

februari - maart

REISPERIODE
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WESTELIJK NAMIBIE

Het Namib-Naukluft Park is een ruw, bergachtig gebied met diepe ravijnen, kristalheldere

poelen en een in verhouding tot de barre omstandigheden weelderige fauna en flora. De

wereldberoemde duinen van Sossusvlei en de fascinerende Sesriem Canyon behoren ook tot

dit park. NamibRand is het grootste privé-reservaat van Namibië. Swakopmund is een vreemde

combinatie van Duitse immigranten, artiesten, statige Herero-vrouwen, mijnwerkers, rangers

en vissers. Net buiten de stad ligt het bijzondere ‘Moon Landscape’, een eindeloze aaneenschakeling 

van vreemde heuvels en valleien.

ETOSHA NATIONAL PARK

Etosha N.P., 22.270 km² groot, is één van de grootste en meest diverse parken van Afrika. De 

Etoshapan, een lichte zilverwitte depressie, is enkel in het regenseizoen met water gevuld. De 

bronnen trekken wild en vogels aan in het droge seizoen. In oktober en november migreren grote 

kuddes blauwe wildebeesten, zebra’s, springbokken en oryxen.

CAPRIVI STRIP

Deze 400 km lange, smalle strook land in het oosten is een waterrijk gebied met een weelderige 

flora en fauna. Impalila Island, op de samenvloeiing van de Zambezi- en de Choberivier, beschikt 

over enkele hoogwaardige lodges en biedt uitstekende safari’s per boot en game drives.

ZUIDELIJK NAMIBIË

De Fish River Canyon, de 2e grootste ter wereld, is 161 km lang, tot 27 km breed en 550 m diep.

Lüderitz is een pittoresk, koloniaal vissersdorp van Duitse oorsprong, bekend om z’n diamanten

en zeevruchten. Een klein museum en het oude postkantoor brengen het verleden weer tot leven.

DAMARALAND

Een woestijnplateau in het noorden van Namibië, met enkele zeldzame, aan de woestijn 

aangepaste diersoorten, waaronder de woestijnolifant en de laatste, vrije aangepaste zwarte 

neushoorns. In Spitzkoppe, Twyfelfontein en de Brandberg Mountains werden enkele van de 

oudste en best bewaarde rotsschilderingen gevonden.

ODYSSEUS AFRIKA

WILDPARKEN & MUST SEE

BOTSWANA

ZUID-AFRIKA

Fish River 
Canyon

Etosha NP

ZAMBIA

Caprivi Strip

NAMIBIË

ANGOLA

Namib  
Naukluft NP

Atlantische Oceaan

Waterberg Park
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Dag 1: Windhoek
Verwelkoming en privétransfer naar het moderne, elegante 
The Weinberg Hotel, Gondwana Collection voor overnachting.

Dag 2 en 3: Sossusvlei
Ontbijt en prachtige rit met uw huurauto door het 
schilderachtige Khomas Hochland naar de Hoodia Desert 
Lodge in het prachtige woestijngebied van Sossusvlei. Bezoek 
zeker de spectaculaire Sesriem Canyon. Ontbijt en begeleide 
Sossusvlei excursie bij zonsopgang naar de hoge duinen en de 
iconische Deadvlei. Picknicklunch, terugkeer naar uw lodge en 
vrije namiddag.

Dag 4 en 5: Swakopmund
Fascinerende rit door de ontzagwekkende woestijn van het 
Namib Naukluft National Park. Bezoek bij Walvis Bay zeker 
de lagune met pelikanen en flamingo’s. Verder naar de kleine, 
Duitse kustplaats Swakopmund met haar koele zeelucht en 
vele restaurantjes. Intrek in het kleurrijke The Stiltz.Verken 

op eigen gelegenheid de kustduinen en de waterkant van 
Swakopmund, of neem deel aan de catamaran cruise naar 
dolfijnen en zeehonden of aan de informatieve ‘Living 
Desert Tour’. Inlevering van uw huurauto en kennismaking 
met uw natuurgids die u de rest van uw Namibische 
safari zal begeleiden. Diner met uw gids in een populair 
zeevruchtenrestaurant.

Dag 6 en 7: Damaraland
Vandaag begint uw privésafari met natuurgids. Na het ontbijt 
naar Damaraland met zijn prachtige tafelbergen, rotsformaties 
en bizarre vegetatie. Bezoek de prehistorische Twyfelfontein 
rotsgravures (UNESCO) van wilde dieren en abstracte 
motieven. Intrek in de luxueuze Sorris Sorris Lodge.
Vroeg ontbijt en spannende 4×4 safari langs de valleien op zoek 
naar wild en de ongrijpbare woestijnolifanten. Terugkeer naar 
het kamp voor de lunch of picknick onder een grote Ana boom. 
Verken met uw gids de andere bezienswaardigheden in de 
buurt.

Dag 8, 9 en 10: Etosha Zuid & Oost
Na een vroeg ontbijt naar het Etosha National Park met 
picknicklunch onderweg. Aankomst kort na de middag en 
intrek in de Etosha Oberland Lodge. Alle wildobservaties 
gebeuren samen met uw privé safarigids.Hele dag safaritochten 
door het Etosha Park met lunch onderweg. In de late namiddag 
aankomst aan de oostgrens en intrek in het ‘down-to-earth’ 
Mushara Bush Camp met kampvuur en diner op de rieten 
veranda. Volledige dag wild spotten in het oostelijke deel van 
Etosha National Park. Lunch en siësta in het kamp. In de late 
namiddag game drive in het privéreservaat van het kamp in 
open voertuig (gedeelde activiteit). Als alternatief kunt u de 
hele dag in het park doorbrengen met picknicklunch.

Dag 11: Windhoek
Vroeg vertrek naar het Okonjima’s AfriCat Day Centre, een 
wildreservaat met rehabilitatie van wilde dieren. Lunch, 
informatieve game drive en rondleiding door het centrum. 
Verder naar Windhoek. Transfer naar de  luchthaven.

THE VERY BEST OF NAMIBIA
11 DAGEN –  UNIEKE  COMBINATIE  SELFDRIVE  &  BEGELEID

NAMIBIË CIRCUIT

GUIDED TOUR 
vanaf € 5.685 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, op basis van kamer 
met ontbijt in Windhoek; ontbijt, lunch en diner tijdens 
het safariprogramma, privétransfers en Engelssprekende 
privégids/chauffeur volgens programma. Tickets voor  
National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma inbegrepen. 

Windhoek

Damaraland

Sossusvlei

Etosha
NP

Swakopmund
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Ervaar het spectaculair mooie Namibië vanuit de lucht. U 
vliegt over de grote zandzee en de verlaten Skeleton Coast 
in het zuiden, over scheepswrakken, verlaten mijnkampen 
en zeehondenkolonies. Vanaf Damaraland heeft u uw eigen 
professionele natuurgids die van uw safari de ervaring van uw 
leven maakt!

Dag 1: Windhoek & Sossusvlei
Verwelkoming op de internationale luchthaven en met een 
licht vliegtuigje naar het Namib Naukluft National Park (we 
adviseren echter om de eerste nacht in Windhoek door te 
brengen). Bij aankomst in Sossusvlei transfer naar de Hoodia 
Desert Lodge. Na de middag eerste ‘sundowner drive’.

Dag 2: Sossusvlei
Vertrek voor zonsopgang om het zachte licht over de 
duinen te zien opkomen. Bezoek de hoogste vrijstaande 
zandduinen ter wereld en laat u inwijden in de vele 
geheimen van de Namibwoestijn. Later naar ‘Elim Dune’ 

voor een royale ‘Out of Africa’ picknicklunch onder een 
majestueuze Camel Thorn Tree. Vrije namiddag in uw 
mooie lodge.
  
Dag 3: Damaraland
Met een klein vliegtuig spectaculaire vlucht over de 
Namibische zandzee en de iconische scheepswrakken 
waaronder het Duits vrachtschip dat door de opkomende 
woestijn intussen 500 meter van de oceaan ligt. Verder over 
zeehondenkolonies, verlaten diamantkampen en de Walvis 
Bay lagune naar Damaraland waar u wordt opgewacht door 
uw privé natuurgids. Namiddag vrij of begeleide excursie 
naar de rotsgravures in Twyfelfontein. Alle maaltijden en 
overnachting in Sorris Sorris Lodge. 

Dag 4: Damaraland
Hele voormiddag spannende 4×4 excursie op zoek naar wild. 
Lunch en siësta in het kamp. Na de middag voortzetting 
bezoeken of heerlijke rust in uw prachtige hotel. 

Dag 5: Etosha Zuid
Vandaag naar het Etosha National Park waar u verblijft in de 
mooie Oberland Lodge vlakbij de zuidelijke ingang. Korte 
game drive of gewoon genieten van je lodge. 

Dag 6: Etosha Zuid
Spannende ochtendlijke game drive op zoek naar het grote 
wild. Terugkeer naar de lodge voor lunch en siësta. Tijd voor 
een verfrissende duik in het zwembad en namiddag game 
drive. U kan ook opteren voor een picknicklunch tussen 
de gamedrives in. ’s Avonds wild spotten bij de verlichte 
waterhole tijdens het diner. 

Dag 7: Windhoek
Na het ontbijt naar Okonjima en de AfriCat Foundation, 
een opvangcentrum voor wilde dieren. Rondleiding door 
het centrum en kennismaking met enkele bijzondere 
carnivoren. Lunch in het centrum. Verder naar Windhoek en 
de internationale luchthaven voor uw retourvlucht. 

WINGS OVER NAMIBIA
7 DAGEN PRIVÉSAFARI  MET GIDS  -  EERSTE  KLASSE  ACCOMMODATIE

NAMIBIË CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 7.685 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Bezoeken en inkomgelden 
volgens programma.  

Windhoek

Damaraland

Sossusvlei

Etosha
NP
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Dit programma wordt aangepast aan de samenstelling, 
leeftijd en interesses van het gezin. Het omvat talloze 
leerrijke activiteiten over zoogdieren, vogels en planten, 
nachtgeluiden en het opsporen van ook kleine dieren. We 
zorgen voor verblijf in kampen/hotels waar het personeel 
gewend is aan kinderen en hen bij de taken betrekt. De 
kinderen zijn óf bezig óf ze slapen waardoor ook de ouders 
een ontspannen vakantie beleven.

Dag 1: Windhoek
Verwelkoming en transfer naar The Weinberg Hotel. 
Vanmiddag kennismaking met uw privé safarigids en 
bespreking van uw komende avontuur.

Dag 2: Okonjima AfriCat
Na het ontbijt met uw privé safarigids naar Okonjima, 
de thuisbasis van de AfriCat Foundation, een in 1991 
opgericht wildreservaat dat zich toelegt op natuurbehoud 
en onderzoek naar dierenwelzijn. Begeleide wandelroutes 

en vogels kijken zijn populaire activiteiten. Maaltijden en 
overnachting in het Okonjima Plains Camp.
  
Dag 3: Etosha Oost
Na een ochtendsafari en brunch naar het Etosha National 
Park. Intrek in het Mushara Bush Camp. Kinderen zijn hier 
van harte welkom: een speciale speelruimte met zeer 
vriendelijke kinderverzorgers. Het speelpark heeft een 
jungle gym, oude tractor, zandbak en kinderzwembad. 
Maaltijden afgestemd op de kinderen.

Dag 4: Etosha Oost
Volledige dag met spannend wild kijken. U kunt kiezen voor 
korte safari’s, voor het gebied rond Halali of voor de Fischer’s Pan 
en de grote Andoni Plains. Door uw eigen privégids en eigen 4×4 
worden de activiteiten gepland rond de interesses van de familie.

Dag 5: Etosha Zuid
Vandaag reizen we door de breedte van Etosha, stoppen bij de 

waterholes en lunchen in een van de rustkampen. In de late 
namiddag aankomst bij de luxueuze Etosha Oberland Lodge.

Dag 6: Damaraland
Na het ontbijt naar de regio Damaraland en intrek in uw SOrris 
Sorris Lodge. Dit semi-mobiele, ecologische kamp bestaat 
uit enkele bush-tenten met apart toilet, emmerdouche en 
wastafel. Een unieke ervaring! Hier speurt u naar neushoorns, 
olifanten, de bergzebra, oryx, springbok, hyena, jakhals, 
luipaard en de Afrikaanse wilde kat.

Dag 7: Damaraland
Volledige dag met safaritochten, natuurwandelingen 
en sterrenobservatie. Een bijzondere ervaring is een 
nacht in de ‘Stellar Escape’, een hemelbed in een oude 
droge rivierbedding. Na een uitgebreid bush diner volgt 
een astronomische tutorial en begint uw betoverende 
nacht onder een miljard sterren, in volledige privacy. Na 
een spectaculaire zonsopgang terugkeer naar het kamp.

FAMILIESAFARI
14 DAGEN -  PRIVÉSAFARI  MET NATUUR GIDS  -  EERSTE  KLASSE  ACCOMMODATIES

NAMIBIË CIRCUIT
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LUXURY EDITION: dezelfde familiesafari kan worden 
uitgevoerd in een deluxe versie met volgende hotels en lodges:
vanaf € 10.245 p. volw.
vanaf € 7.395 p. kind van 6 tot 12 jaar
Dag 1:  Windhoek, Zannier Hotels
Dag 2:  Okonjima Bush Camp, AfriCat Foundation
Dag 3 & 4:  Etosha NP Oost, bij Onguma, Het Fort
Dag 5:  Etosha NP Zuid, bij Ongava, Lodge
Dag 6, 7 & 8: Damaraland, Onduli Ridge
Dag 9 & 10:  Swakopmund, Strand Hotel Swakompund
Dag 11 & 12:  Little Kulula
Dag 13:  Windhoek, Zannier Hteols

duinen bij Solitaire. Onderweg picknicklunch. Aankomst 
rond de middag in het bijzondere Camp Sossus in de Namib 
Tsaris Conservancy. Kennismaking met het kamp en diner.

Dag 12: Sossusvlei
Magische ochtendexcursie met uw gids in het Namib 
Naukluft National Park. Vooral kinderen zullen genieten 
van de reusachtige duinen. Picknickontbijt onder een 
kameeldoornboom. In de vroege namiddag naar uw 
lodge voor een late lunch. Vrije namiddag of fietstocht.

Dag 13: Windhoek
Na het ontbijt naar Windhoek met een picknicklunch 
onderweg. Laatste nacht in The Weinberg Hotel en 
afscheidsdiner met uw gids.

Dag 14: Terugvlucht
Ontbijt, verkenning van Windhoek, transfer en 
terugvlucht.

NAMIBIË CIRCUIT

Dag 8: Damaraland
Meer spannende 4×4 excursies op zoek naar wild.

Dag 9: Swakopmund
Langs de hoogste berg van Namibië naar de charmante 
kustplaats Swakopmund met haar Duitse koloniale 
architectuur. Wandeling door dit gezinsvriendelijke 
stadje en diner in het populaire Tug Restaurant bij de 
pier. Overnachting in The Stiltz.
  
Dag 10: Swakopmund
Na een vroeg ontbijt langs de schilderachtige kustweg 
naar Walvis Bay voor een onvergetelijke zeehonden- en 
dolfijncruise, ideaal om pelsrobben, dolfijnen, pelikanen en 
flamingo’s te zien. Kindvriendelijke brunch tijdens de cruise. 
Interessante nachtwandeling op zoek naar reptielen.

Dag 11: Sossusvlei
Door ontzagwekkende woestijnlandschappen naar de 

GUIDED TOUR 
vanaf € 6.625 p. volw.
vanaf € 5.845 p. kind van 6 tot 12 jaar
Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, op basis van kamer 
met ontbijt in Windhoek; ontbijt, lunch en diner tijdens 
het safariprogramma, privétransfers en Engelssprekende 
privégids/chauffeur volgens programma. Tickets voor  
National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma inbegrepen. 

Windhoek

Damaraland

Sossusvlei

Etosha
NP

Okonjima
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Beleef de weidse, open ruimte vanuit uw eigen huurwagen, 
klim op de hoogste vrijstaande duinen ter wereld, bezoek 
de UNESCO rotsgravures bij Twyfelfontein en maak 
spannende safaritochten in Etosha. Alle hoogtepunten in 
één evenwichtige, comfortabele privéreis. 

Dag 1: Windhoek
Verwelkoming en privétransfer naar het moderne en 
intieme The Weinberg voor overnachting.

Dag 2: Sossusvlei
Ontbijt en prachtige rit met uw huurauto door het 
schilderachtige Khomas Hochland naar de Hoodia Desert 
Lodge in het prachtige woestijngebied van Sossusvlei. 
Bezoek zeker de spectaculaire Sesriem Canyon.
  
Dag 3: Sossusvlei
Ontbijt en begeleide Sossusvlei excursie bij 
zonsopgang naar de hoge duinen en de iconische 

Deadvlei. Picknicklunch, terugkeer naar uw lodge en 
vrije namiddag.

Dag 4: Swakopmund
Fascinerende rit door de ontzagwekkende woestijn 
van het Namib Naukluft National Park. 
Bezoek bij Walvis Bay zeker de lagune met pelikanen 
en flamingo’s. Verder naar de kleine, Duitse kustplaats 
Swakopmund met haar koele zeelucht en vele 
restaurantjes. Intrek in The Strand Hotel Swakompund.

Dag 5: Swakopmund
Verken op eigen gelegenheid de kustduinen en de 
waterkant van Swakopmund, of neem deel aan de 
catamaran cruise naar dolfijnen en zeehonden of aan 
de informatieve ‘Living Desert Tour’. 

Dag 6: Damaraland
Na het ontbijt naar het fascinerende Damaraland met 

zijn prachtige tafelbergen, rotsformaties en bizarre 
vegetatie. Bezoek de prehistorische Twyfelfontein 
rotsgravures (UNESCO Werelderfgoed) van wilde dieren 
en abstracte motieven. Intrek in het Onduli Ridge Hotel.

Dag 7: Damaraland
Vroeg ontbijt en spannende 4×4 safari langs de valleien 
op zoek naar wild en de ongrijpbare woestijnolifanten. 
Terugkeer naar het kamp voor de lunch of picknick 
onder een grote Ana boom. Verken met uw gids de 
andere bezienswaardigheden in de buurt.

Dag 8: Etosha Zuidwest
Selfdrive naar het 30.000ha grote privégame reserve 
van Ongava dat grenst aan het Etosha Park. Het 
reservaat herbergt een grote verscheidenheid aan 
wild, waaronder leeuwen, luipaarden, giraffen, 
neushoorns, Hartmann’s bergzebra’s, oryxen, koedoes 
en nog veel meer. 

HIGHLIGHTS OF NAMIBIA
13 DAGEN –  VOLLEDIG SELFDRIVE

NAMIBIË CIRCUIT
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Omboroko Mountains, nabij Waterberg. Intrek en 
lunch in het Okonjima Bush Camp.
Hier kunt u genieten van de gastvrije sfeer, uitstekende 
accommodatie en fantastische activiteiten, te 
beginnen met een begeleide middagexcursie. Diner 
en overnachting in het Camp.

Dag 12: Okonjima
Een volle dag vol prachtige activiteiten zoals 
aangeboden door Okonjima, de thuisbasis van de 
AfriCat Foundation. Het in 1991 opgericht wildreservaat 
legt zich toe op natuurbehoud, dierenwelzijn en 
onderzoek naar zeldzame en bedreigde diersoorten. 
Interessante begeleide wandelroutes en de meer dan 
300 vogelsoorten observeren.

Dag 13: Windhoek
Ochtendlijke safari, ontbijt en via Okahandja naar 
Windhoek. Inlevering huurauto en terugvlucht.

Het landschap is aantrekkelijk met grote open vlaktes 
die overgaan in Mopane-bossen en dolomietenrotsen. 
Intrek en diner in de Ongava Lodge.

Dag 9: Etosha Oost
Vanaf zonsopgang kan u het 22.270km² grote 
Etosha Park in. Hele dag safaritochten langs de vele 
waterholes om het wild te observeren. In de late 
namiddag aankomst aan de oostgrens en intrek in het 
Onguma The Fort.
  
Dag 10: Etosha Oost
Volledige dag om te ontspannen of nog meer 
safaritochten te maken in het oostelijke deel van 
Etosha. Ook uw Onguma The Fort biedt een ‘sundowner 
drive’ in het reservaat.

Dag 11: Okonjima
Na het ontbijt naar Okonjima aan de voet van de 

NAMIBIË CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 6.345 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, op basis van kamer 
met ontbijt in Windhoek; ontbijt, lunch en diner tijdens 
het safariprogramma, privétransfers en Engelssprekende 
privégids/chauffeur volgens programma. Tickets voor  
National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma inbegrepen. 

Windhoek

Damaraland

Sossusvlei

Etosha
NP

Swakopmund
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In een van de minst bevolkte regio’s van Namibië leeft 
een van de laatste semi-nomadische stammen van het 
Afrikaanse continent. 
Begeef je in hun leefgebied en ontdek een levenswijze die 
in alle aspecten van de onze verschilt. Handig in te passen 
in uw rondreis via fly-in vanuit Sossusvlei of als selfdrive 
vanuit Damaraland.

Dag 1: Sossusvlei – Kunene
Vanuit Sossusvlei vliegt u richting noordwesten 
over ontzagwekkende duinlandschappen, verlaten 
mijnkampen en de met schepen bezaaide Skeleton 
Coast. 
Bij aankomst kan u meteen deelnemen aan de 
activiteiten voorzien door het Camp, waaronder een 
bootexcursie over de Kunene rivier. Geniet van het 
contrasterende landschap terwijl u op de uitkijk bent 
naar lokale vogels en krokodillen alvorens de dag af te 
sluiten met een diner onder de sterren.

Dag 2: Kunene
Deze ochtend vertrekt u met gids op zoek naar een 
Himba-nederzetting. Als semi-nomadisch volk leven 
deze Himba’s nog steeds op traditionele en pastorale 
wijze. Breng wat tijd door in hun gezelschap, leer over 
hun gewoonten en manier van leven. Op de terugweg 
naar het Camp wordt wat tijd voorzien om te genieten 
van de mooie zonsondergang.

Dag 3: Kunene – Kaokoland
Na een vroeg ontbijt reist u zuidwaarts langs de 
schilderachtige Marienfluss vallei. Langs de Heilige 
Berg van de Himba stam en de torenhoge pieken van 
Mount Ojinuane en Mount Otjiomuhana bereikt u 
Puros, een kleine nederzetting met zo’n 300 Himba en 
Herero herders.

Dag 4: Kaokoland
Afhankelijk van het seizoen waarin u reist, kan u ofwel 

langs de Hoarusib en Khumib rivieren op zoek naar 
woestijnolifanten en giraffen, of naar het westen voor 
sightseeing doorheen de uitgestrekte en stille vlakten 
van de regio. Via de rivierbedding trekt u opnieuw 
richting Camp, met onderweg kans op het spotten van 
leeuwen en ander groot wild.

Dag 5: Kaokoland – Damaraland
Na de vele indrukken van de afgelopen dagen reist u 
vanuit het Camp in een ca. 4u durende rit door naar de 
regio Damaraland.

KUNENE & KAOKOLAND 

NAMIBIË EXPERIENCE

GUIDED TOUR
vanaf € 2.245 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Bezoeken en inkomgelden 
volgens programma.  

FACE  TO FACE  MET DE  HIMBA 'S
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Dag 5: Möwe Bay
Per vlucht reist u vandaag opnieuw naar Möwe Bay, 
waar u de tocht verder kan zetten naar uw volgende 
stop in de rondreis. Overnachtingen in een premium 
lodge:
Hoanib Skeleton Coast Camp

Deze verraderlijke kust – een mistig gebied met rotsachtige 
en zanderige ondiepten, roestende scheepswrakken en 
oprijzende duinen – is lange tijd een begraafplaats geweest 
voor onoplettende schepen en hun bemanning, vandaar de 
afschrikwekkende naam. Ideaal als tussenstop voor uw 
tocht tussen Swakopmund en Damaraland of Etosha.

Dag 1: Möwe Bay
Vanuit Möwe Bay bereikt u na een korte vlucht de 
indrukwekkende Shipwreck Lodge, een uniek concept 
aan de Skeleton Coast. Vanuit Swakopmund kan u of 
vliegen, of per selfdrive na een rit van ongeveer 5u 
Möwe Bay bereiken, waarna de rest van de tocht per 
vlucht verloopt.

Dag 2: Skeleton Coast
Rondom de lodge en verspreid over de verraderlijke 
kustlijn ligt de waterkant bezaaid met verschillende 
scheepswrakken. Vandaag trekt u op pad naar onder 

andere de Ventura bommenwerper en de verlaten 
Westies Diamond Mine, beide getuigen van de 
onvergeeflijke natuur van dit dorre landschap.
  
Dag 3: Skeleton Coast
Een dag langs de rivier, de ochtend brengt u namelijk 
naar de Hoarisub rivier, één van de weinige levensaders 
doorheen het landschap van deze regio. U bezoekt de 
Clay Castles, een opvallende geologische formatie en 
mits wat geluk ziet u zelfs enkele van de ongrijpbaar 
geachte woestijnolifanten, bruine hyena’s of leeuwen.

Dag 4: Skeleton Coast
De vroege ochtend brengt u vandaag naar Klein 
Oasis en de duingebieden, het thuisgebied van 
enkele enorme Kaapse pelsrobbenkolonies. De late 
namiddag neemt u over de duinen van de Namib mee 
voor een sundowner drive.

NAMIBIË EXPERIENCE

GUIDED TOUR
vanaf € 1.985 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Bezoeken en inkomgelden 
volgens programma.  

SKELETON COAST
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NAMIBIË LODGES

WINDHOEK

THE WEINBERG 
HOTEL, GONDWANA 

COLLECTION
A A A A /A

‘Where city life meets African serenity’, zo omschrijft dit elegante hotel 
zichzelf. De iconische stijl wordt er gecombineerd met naadloze pracht 
en praal uit de oude wereld in een mix van historische accenten, moderne 
lijnen en moderne voorzieningen. Midden in de complete ‘Am Weinberg 
Estate’ gelegen beschikt het over een elegante spa en enkele uitstekende 
restaurants met verschillende culinaire invloeden en uitgebreide 
wijnkaart!

WINDHOEK

ZANNIER HOTELS, 
OMAANDA

A A A A A A

Deze indrukwekkende boutique lodge in ware Owambo-stijl 
ademt elegantie. Op slechts een halfuurtje van Windhoek heeft dit 
privéreservaat niet enkel een prachtig uitzicht op de verre heuvels van 
het Khomas Hocland Plateau, maar is het door de Owambo-architectuur 
geïnspireerde geheel ook een uitstekende uitvalsbasis voor het spotten 
van ‘big cats’. Één van de absolute pareltjes van Namibië, ideaal als 
voorafje of als afsluiter van een rondreis. 

SOSSUSVLEI

HOODIA DESERT 
LODGE
A A A A /A

Omgeven door majestueuze bergen aan de oevers van de Tsauchab 
rivier en op slechts 20 minuten van de Sesriem Gate toegangspoort naar 
Sossusvlei, is deze kleinschalige lodge een geheel van schoonheid en rust. 
Bestaande uit slechts 11 luxe chalets in authentieke stijl en nog steeds in 
de handen zijnde van dezelfde familie, staat de lodge bekend om haar 
warme gastvrije karakter, persoonlijke service en charmante keuken. 
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NAMIBIË LODGES

SOSSUSVLEI

CAMP SOSSUS
A A A A

‘Redefining immersive exploration and luxury’, een betere omschrijving 
kunnen we dit Camp niet geven. Bestaande uit slechts zes tented 
kamers, is het een duurzaam alternatief voor traditionele lodges of 
camps in de regio. Opgetrokken uit gerecycleerde materialen en daardoor 
prachtig opgaand in de omgeving, biedt het privacy, intimiteit en 
ervaringsgerichtheid terwijl het toch perfect comfortabel is. 

SOSSUSVLEI

LITTLE KULALA
A A A A A /A

Verscholen in het 37.000 hectare grote privéreservaat van Kulala biedt 
deze lodge pure woestijnluxe. Inspiratie halend uit de omgeving en 
zichzelf omschrijvend als zijnde een organisch kamp, gebruikmakend 
van neutrale kleuren, prachtige texturen en natuurlijk licht is het een 
geheel dat baadt in een serene sfeer. Met een eigen toegangspoort naar 
het Namib-Naukluft National Park, is het uitstekend verbonden met 
Sossusvlei. 

SOSSUSVLEI

&BEYOND SOSSUVLEI 
DESERT LODGE

A A A A A A

Gelegen in het private woestijnreservaat van het andBeyond Sossusvlei 
geheel, is deze indrukwekkende lodge gelegen in een oceaan van duinen, 
rotsen, grindvlakten, absolute rust en buitengewone helderheid. 
Duurzaamheid en compromisloze luxe gaan hier hand in hand in de 10 
prachtig ingerichte suites met privé plonszwembad. Uitzonderlijke luxe 
van het allerhoogste niveau aan de grens van het NamibRand Dark Sky 
Reserve. 
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NAMIBIË LODGES

SWAKOMPUND

STRAND HOTEL 
SWAKOMPUND

A A A A

Dit ware Namibische icoon is uitgegroeid tot een populair resort voor bezoekers uit alle 
windstreken. Meteen aan de ‘Mole’ gelegen, een historische en iconische plek binnen Swakopmund 
die aan drie kanten omgeven wordt door de oceaan, is het tot op vandaag een sociaal epicentrum 
en een bestemming op zich voor zowel de lokale bevolking als bezoekers. Comfortabel, centraal, 
hedendaags en steeds verrassend.  

SWAKOPMUND

THE STILTZ
A A A A /A

In elk opzicht uniek en het meest spectaculaire uitzicht van Swakopmund biedend. De architectuur 
van deze houten bungalows op palen verbonden per houten loopbruggen wordt hier gecombineerd 
met zicht op de Atlantische oceaan, de zandduinen van de Namibwoestijn en de vogelrijke lagune 
bij de riviermonding. Adembenemende uitzichten en onvergetelijke zonsondergangen op slechts 
enkele minuten van het stadscentrum.  

DA M ARALAND

SORRIS SORRIS LODGE
A A A A

Opgetrokken midden in het rotsachtige terrein en de enorme rode granieten rotsblokken van 
het zuidelijke Damaraland combineert deze lodge een minimalistische Scandinavische stijl met 
luxueus comfort en een prachtig zicht op de vaak droge rivierbedding van de Ugab rivier en de 
toppen van het Brandberg massief. De slechts 9 suites zijn stuk voor stuk prachtig ontworpen met 
kamerhoge ramen en staan garant voor ongeëvenaarde uitzichten. 

DA M ARALAND

ONDULI RIDGE
A A A A A

Zijn naam ontlenend aan de giraffensoort die in deze regio thuis is, werd deze indrukwekkende 
lodge gebouwd aan de voet van twee granietrotsen die aan elkaar verbonden zijn door een bergkam. 
Bestaande uit slechts 6 suites, is het zo ontworpen dat elke ruimte een indrukwekkend uitzicht 
biedt en de grenzen tussen het leven binnen de kamermuren en de natuur vervagen. Karakter 
ontmoet zorgvuldige aandacht en oog voor detail. 
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NAMIBIË LODGES

ETOSHA -  ZUIDWEST

ETOSHA OBERLAND LODGE
A A A A A

Op zo’n 10 kilometer ten zuidoosten van Anderson Gate gelegen, wordt deze lodge gekenmerkt 
door luxe en privacy. Omgeven door eeuwenoude mopane bomen en genesteld in een 5000 hectare 
groot privé wildreservaat, biedt het naast een uitstekende uitvalsbasis voor een safari in het Etosha 
National Park een persoonlijke service op maat van de gasten verblijvend in één van de slechts 15 
verzorgde chalets. 

ETOSHA -  ZUIDWEST

ONGAVA LODGE
A A A A A

De gerenommeerde Ongava Lodge is genesteld meteen in het privé Ongava Game Reserve en 
bestaat uit slechts 14 chalets. Met een indrukwekkend zicht over de waterhole van het kamp en 
een prachtig uitkijkpunt over kilometers Afrikaans landschap, herbergt het een hoge dichtheid aan 
groot wild en is het een thuis voor zowel witte als zwarte neushoorns, enkele van de moeilijkst te 
bezichtigen dieren van het volledige continent. 

ETOSHA -  OOST

MUSHARA BUSH CAMP
A A A A

‘Unlike any other’, een passendere beschrijving dan hoe dit unieke hotel zichzelf omschrijft is er niet. 
Gebouwd op de plek met de mooiste zichten op de zonsondergang van Namibië werd dit luxehotel 
met slechts 13 suites ondergebracht in een geheel van prachtige zichten op de zoutpan van Etosha. 
Onguma beschikt ook over een ‘Tented Camp’, een authentieke 4* ervaring in luxe tenten voorzien 
van alle moderne comfort. 

ETOSHA -  OOST

ONGUMA THE FORT
A A A A A

Een onvergetelijke ‘down to earth’ bush camp ervaring biedend is dit uit slechts 16 tenten bestaande 
camp een aangenaam geheel op slechts een tiental kilometer van de Von Lindequist toegangspoort 
tot het Etosha National Park. Niet enkel volwassenen worden hier ondergedompeld in de 
Namibiaanse sfeer, het camp biedt enkele op maat van de jongste reizigers gemaakte ervaringen en 
staat bekend om zijn familievriendelijk karakter. 
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SKELETON COAST

SHIPWRECK LODGE
A A A A A

Één van de laatste echte wildernissen op deze planeet, het beroemde Kaokoveld aan de Namib-
woestijn, is waar deze lodge bestaande uit slechts 8 luxe tentsuites gelegen is. Het buitenaardse 
landschap van immense duinen en rotsachtige bergen in combinatie met de Hoanib rivier, zorgt 
voor een prachtig geheel onder een onvoorstelbare sterrenhemel. Woestijn ontmoet zee in een lodge 
van het allerhoogste niveau.  

SKELETON COAST

HOANIB SKELETON COAST 
CAMP

A A A A A /A

Genesteld in de prachtige concessie tussen de Hoarusib en de Hoanib rivier ligt deze unieke Lodge 
bestaande uit slechts 10 scheepswrakvormige hutten verscholen tussen de duinen met zicht op de 
Atlantische Oceaan. Het mooie contrast tussen het unieke design van de lodge, de ruige omgeving 
en geologische geschiedenis maakt het tot een ideale uitvalsbasis om de unieke regio van de Skeleton 
Coast te ontdekken. 

NA MIBRAND NATURE RESERVE

WOLWEDANS BOULDERS CAMP
A A A A A

Gelegen in 13.800 hectare aan ongerepte Namibische woestijnwildernis, is deze uit slechts 10 
tented suites in authentieke Britse koloniale stijl gebouwd bovenop de granieten rotsblokken 
die deze regio zo uniek maken. Van horizon tot horizon is de lodge omringd door fascinerende 
schoonheid en grenzeloze vrijheid, met avonturen van zonsopgang tot zonsondergang. Op ca. 2u15 
ten zuiden van Sossusvlei gelegen. 

NA MIBRAND NATURE RESERVE

ZANNIER HOTELS SONOP
A A A A A /A

Deze gloednieuwe lodge (opening maart 2023) is zorgvuldig gelegen aan de voet van enkele van 
de enorme granieten rotsen in de vlakte van de Namibrand. Bestaande uit slechts vijf tented suites 
kijkt het Camp uit over een eindeloos landschap van grindvlaktes. Met een doordacht design en 
exclusieve experience programma’s is het een prachtig alternatief voor, of aanvulling op, een verblijf 
in Sossusvlei, zo’n 1h30 ten noorden van het Camp gelegen.

NAMIBIË LODGES
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OKONJIM A

OKONJIMA PLAINS CAMP
A A A /A

Bestaande uit acht rieten safari-chique chalets boordevol aardetinten en Afrikaanse 
designelementen, gecombineerd met een grotere juniorsuite en drie en-suite safaritenten is het 
Bush Camp de luxe uitvoering van het Plains Camp binnen Okonjima. De vrijstaande chalets bieden 
een onvergetelijke back to nature ervaring, het geheel werd afgewerkt met een privé zwembad en 
kijkt uit op de waterpoel van het Camp. 

OKONJIM A

OKONJIMA BUSH CAMP
A A A A /A

Geboren uit een diepgeworteld respect voor de omgeving en met een historie die teruggaat tot 
1970, omvat dit ‘Plains Camp’ een geheel van kamers dat ondergebracht werd in de voormalige 
veehouderij van dezelfde familie die tot op vandaag het beheer van het Camp op zich neemt. Met 
een majestueus zicht op de zonsondergang en liggend in het ‘Africat Reserve’, is het een aangename 
uitvalsbasis voor safari’s op zoek naar ‘Big Cats’. 

KUNENE &  KAOKOLAND

SANCTUARY OKAHIRONGO 
ELEPHANT LODGE

A A A A A /A

Als één van de meest afgelegen bestemmingen van heel Afrika, is dit elegante Camp gelegen aan de 
verhoogde oevers van de Kunene rivier. Met slechts 9 villa’s, stuk voor stuk met uitzicht op de Kunene 
rivier biedt het Camp een prachtig uitzicht en is het een ideale plek voor het spotten van krokodillen 
en lokale vogelsoorten. Zeldzame culturele interactie ontmoet hier authentieke nomaden in 
combinatie met kleurrijke details. 

KUNENE &  KAOKOLAND

SERRA CAFEMA CAMP
A A A A A /A

Gelegen net boven de seizoensgebonden Hoarusib rivier en midden in het Purros Conservancy 
centre genesteld is deze uit slechts 7 chalets bestaande lodge opgetrokken uit lokale materialen 
die de aardetinten en traditionale architectuur weerspiegelen een ideale plek om olifanten, zwarte 
neushoorns en leeuwen te ontdekken. Daarnaast is de lodge 100% ecologisch, alle elektriciteit 
wordt namelijk opgewekt via zonne-energie. 

NAMIBIË LODGES
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ZUID-AFRIKA
Zuid-Afrika is zondermeer een land om in rond te toeren. De landschappen zijn afwisselend en indrukwekkend, 

het klimaat mild en de infrastructuur uitstekend. Daarenboven kan u overal in het Engels terecht, wat het 

reizen eenvoudig maakt. Ideaal combineert u een week tuinroute en Kaapstad in het zuiden met een week 

wildparken en canyons in het noorden.

Het aangename, zonnige klimaat, het hele jaar door.

• De grote afwisseling: stranden, bergen, charmante dorpen en kosmopolitische steden kunnen gecombineerd 

worden met een onvergetelijke safari. De wildparken zijn gevarieerd en gemakkelijk bereikbaar.

• De uitstekende infrastructuur: een goed wegennet, talrijke kwaliteitshotels en verzorgde guesthouses.

• De goede, internationale vluchtverbindingen en het minieme tijdsverschil.

HOOGTEPUNTEN

Zuid-Afrika geniet van een mild klimaat het hele jaar door. 

Kaap en Tuinroute: droge, zonnige zomers (nov-maart) met temperaturen 

rond 26° en vaak een stevige wind. De lente (sept.-okt.) en de herfst 

(april-mei) zijn zacht met mooie, windloze dagen. In de winter (juni-aug) 

wisselen frisse, regenachtige en zachte, zonnige dagen elkaar af.

Johannesburg en de Wildparken: droge, zonnige winters met 

temperaturen rond 20° overdag, maar ’s nachts kan het afkoelen tot 

een graad of 5. Oktober tot april zijn warm met in de late namiddag 

onweersbuien die de hemel in vuur en vlam zetten.

TEMPERATUREN 

Zomer / september  – april max 32°C  min 24°C

Winter / mei – augustus  max 23°C min 8°C 

NEERSLAG 

afhankelijk van de regio

REISPERIODE
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ODYSSEUS AFRIKA

WILDPARKEN 
Zuid-Afrika heeft een groot aantal game reserves, verspreid over het land. De meest bekende 

safarigebieden zijn het 2 miljoen ha grote Kruger National Park, de aangrenzende

privé-reservaten en de privé-reservaten van KwaZulu Natal. 

De privé-reservaten van het Kruger Park kunnen ingedeeld worden in 3 grote ‘Big Five’ (leeuw, 

luipaard, olifant, buffel, ‘witte’ en/of zwarte neushoorn) zones: het Timbavati Game Reserve, het 

Manyeleti Game Reserve en het Sabi Sands gebied. 

De oudste natuurreservaten van Zuid-Afrika zijn de Hluhluwe en Umfolozi Game Reserves in 

KwaZulu Natal. In de nabijheid liggen ook de privé wildreservaten van Phinda en Thanda en het 

Greater St.Lucia Wetland Park, een waterrijk natuurgebied langs de kust. 

Mashatu Private Game Reserve of ‘Land of the Giants’, op de samenvloeiing van de Shashe en 

Limpopo, ligt eigenlijk in Botswana, op ca. 5,5 uur rijden ten noorden van Johannesburg.

Madikwe Game Reserve en Welgevonden Private Game Reserve, op resp. ca. 4 en 3.5 uur rijden 

ten noorden van Johannesburg, zijn 2 van de recentste parken waar de ‘Big Five’ voorkomen. Beide 

parken bevinden zich in malariavrij gebied.

Langs de tuinroute, niet ver van Port Elisabeth vindt men Addo Elephant National Park en 

Kwandwe Private Game Reserve, 2 malariavrije parken waar o.a. de Big Five voorkomen.

Heel bijzonder zijn de exclusieve safari-lodges in de privégebieden. Safari’s in open 4x4’s, avond 

game drives en off-road expedities behoren tot de mogelijkheden. Het opwindende aan een 

avondsafari, is de observatie van het nachtleven van de dieren. De wildernis slaapt nooit... een 

onvergetelijke ervaring! De lodges zelf vallen op door hun aparte architectuur, romantische en 

intieme sfeer en hun persoonlijke service. 

SWAZILAND

NP  
Tafelberg

MOZAMBIQUE

ZUID-AFRIKA

NAMIBIË

Atlantische Oceaan

BOTSWANA

LESOTHO

ZIMBABWE

Kaapstad
East London

Johannesburg

NP  
Kruger

NP  
Pilanesberg

Kalahari 
Desert

Samsara NP
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Durban

Gqeberha
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Dag 1: Johannesburg
Verwelkoming op de luchthaven in Johannesburg en 
transfer naar The Saxon Boutique. Middag ter vrije 
besteding. Diner en overnachting.

Dag 2: Johannesburg – Livingstone
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de 
privévlucht naar Livingstone, Zambia. Na aankomst 
transfer naar Sanctuary Sussi and Chuma met 
avondlijke tocht over de Zambezi rivier in het 
spoor van de nijlpaarden. Alle maaltijden en 
overnachtingen in de lodge.

Dag 3: Livingstone
Ochtendlijke wandeling langs de Zambiaanse 
zijde van de Victoria watervallen, één van de 
zeven wonderen der natuur. Alle maaltijden en 
overnachtingen in de lodge.

Dag 4: Livingstone – Okavango
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de 
privévlucht naar Maun, Botswana. Aansluitend 
per lokale charter naar de Okavango Delta en het 

Sanctuary Chief ’s Camp in het Moremi Game Reserve, 
de roofdierenhoofdstad van de wereld en één van de 
beste plaatsen in Botswana voor het spotten van de 
big five. Alle maaltijden en overnachtingen in de 
lodge.

Dag 5: Okavango
Vroege safari in het spoor van de olifanten, buffels 
en impala’s die in dit gebied hun thuis hebben. 
Zoektocht naar de lokale leeuwenbevolking. Alle 
maaltijden en overnachtingen in de lodge.

Dag 6: Okavango
Tocht per Mokoro, een traditioneel gegraven kano, 
over de wateren van de delta en observatie van grote 
en kleine bewoners, van kikker tot nijlpaard. Alle 
maaltijden en overnachtingen in de lodge.

Dag 7: Okavango – Sossusvlei
Ontbijt en transfer voor de lokale chartervlucht naar 
Maun, aansluitend privévlucht naar Windhoek en 
tweede private charter naar Sossusvlei. Na aankomst 
transfer naar het &Beyond Sossusvlei te midden van 

de indrukwekkende Namib woestijn. Alle maaltijden 
en overnachtingen in de lodge.

Dag 8: Sossuvlei
Op ontdekkingstocht in Sossusvlei, een plek van 
buitenaardse schoonheid omringd door torenhoge 
zandduinen. Beklimming van ‘Big Daddy’, de hoogste 
van de duinen. Alle maaltijden en overnachtingen in 
de lodge.

Dag 9: Sossusvlei
Begeleide tocht per ATV over het grimmige 
woestijnterrein, afsluitende safari doorheen het 
NamibRand reservaat op zoek naar Burchell’s zebra’s, 
vleermuisoorvossen, luipaarden, gazelles, caracals 
en Kaapse vossen. Alle maaltijden en overnachtingen 
in de lodge.

BEST OF SOUTHERN AFRICA
DE HIGHLIGHTS  VAN ZUIDELI JK  AFRIKA (ZUID-AFRIKA ,  ZA MBIA ,  BOTSWANA EN NA MIBIË )

ZUID-AFRIKA CIRCUIT



ZUID-AFRIKA CIRCUIT

GUIDED TOUR 
Prijzen op aanvraag

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
in Nairobi en Capetown.  Ontbijt, lunch en diner tijdens 
het safariprogramma, privétransfers en Engelssprekende 
privégids/chauffeur volgens programma, binnenlandse 
vluchten. Tickets voor  National Parks, bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  

Dag 10: Sossusvlei – Capetown
Ontbijt en lokale chartervlucht naar Windhoek, 
aansluitende privévlucht naar Kaapstad en transfer 
naar Ellerman House. Wandeltocht aan Clifton Beach 
en aansluitend diner en overnachting.

Dag 11: Capetown
Ontdekking van het Robbeneiland waar de anti-
apartheidsleider en uiteindelijke president Nelson 
Mandela gevangen zat. Namiddag per kabelbaan naar 
de Tafelberg met spectaculaire zichten over stad en 
zee. Diner en overnachting.
  
Dag 12: Capetown
Ontbijt en transfer naar Richard’s Bay. Vlucht naar 
Skukuza. Verwelkoming, transfer en intrek in de Lion 
Sands Tinga Lodge voor 3 nachten.

Dag 12: Capetown
Bezoek aan de Winelands rond Capetown, inclusief 
bezoek aan Stellenbosch met proeverij van 
ambachtelijke wijnen.

Afsluitende fietstocht langsheen de Sea Point 
Promenade van de stad met rondleiding door 
de unieke kunstscene, van het Zeitz Museum of 
Contemporary Art Africa naar de kleurrijke Bo-Kaap 
wijk. Diner en overnachting.

Dag 13: Capetown
Bezoek aan Cape Point, het bergachtige voorgebergte 
op de zuidelijke punt van Afrika. Langs de 
‘bikinistranden’ aan de voet van de Twaalf Apostelen, 
langs Hout Bay via het Kaap de Goede Hoop 
Natuurreservaat en Boulders Beach met haar kolonie 
bedreigde Afrikaanse pinguïns. Diner en overnachting.

Dag 14: Capetown
Ontbijt en transfer naar de luchthaven, vervolg van uw 
reis of retourvlucht.
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Dag 1-4: Johannesburg – Wildparken bij Kruger
Verwelkoming in Johannesburg en doorverbinding 
naar Hoedspruit. Transfer naar het Timbavati privé-
natuurreservaat en Simbavati Hilltop Lodge voor 3 
nachten in vol pension. Het Timbavati reservaat deelt 
een omheiningloze grens met het Kruger National Park. 
Het reservaat is bekend om de twee zeer zeldzame witte 
leeuwen, overvloed aan wild, meer dan 40 zoogdiersoorten, 
360 vogelsoorten en de beroemde Big Five. Safari’s overdag 
en ‘s nachts, begeleide bushwalks en vogelobservatie.

Dag 4-6: Wildparken – Canyons
Ontbijt en transfer naar het canyon gebied. Intrek in 
Unembeza voor 2 nachten. Opties zijn een ‘Panoramatour’ 
in de Canyon met The Three Rondavels, Bourke’s Luck 
Potholes en God’s Window als meest befaamde uitzichten. 
Watervallen, nijlpaarden, krokodillen en kleurrijke vogels 
zijn er in overvloed. Of maak een boottocht naar de 200 m 
hoge Kadishi Tufa waterval.  

Dag 6-9: Canyons – Zululand
Transfer naar Hoedspruit airport en vlucht naar de 
King Shaka Airport in Zululand. Transfer naar de 

&Beyond Phinda Vlei Lodge voor 3 nachten. Exclusieve 
ontmoetingen met de beruchte Big Five en dag- en 
nachtsafari’s om overvloedig wild te spotten. Snuif de 
lokale cultuur op in een Zulu-dorp.

Dag 9-11: Zululand – Knysna
Ontbijt, transfer naar de luchthaven en vlucht naar Port 
Elisabeth. In ontvangstname van de huurwagen, selfdrive 
naar Knysna en intrek in The Turbine Boutique Hotel 
voor 2 nachten. Maak een boottocht naar de plaatselijke 
oesterbanken en mis de kans niet om te surfen, zwemmen, 
zeilen, jetskiën, varen, vissen en golfen. 

Dag 11: Knysna – Oudtshoorn
Selfdrive naar Oudtshoorn in intrek in De Opstal Country 
Lodge voor 1 nacht. Oudtshoorn wordt omringd door talrijke 
struisvogelboerderijen en het gouden dorre landschap van 
de Karoo. Geniet van de plaatselijk geproduceerde wijn en 
port, struisvogelvlees en biltong en breng een bezoek aan 
de Cango Caves, het grootste grottenstelsel in Afrika. Ook 
mountainbiken, paragliden, paardrijden en een dagtocht 
naar het schilderachtige Prince Albert over de Swartbergpas 
zijn erg geliefd.

Dag 12-13: Oudtshoorn – Hermanus
Ontbijt en mooie rit naar Hermanus, de bekendste plek 
ter wereld om walvissen te spotten. Intrek in The Marine 
Hermanus voor 2 nachten. Bezoek het Old Harbour 
Museum, de oude haven en het Whale House Museum. 
Wandel door het nabijgelegen Fernkloof Nature Reserve 
en degusteer streekwijnen. We kunnen een boottochtje 
reserveren naar de walvissen, dolfijnen, zeehonden en 
pinguïns. Of beleef een kooiavontuur met de witte haai.

Dag 14-16: Hermanus – Kaapstad
Slechts 140 km selfdrive brengt u naar Kaapstad aan de 
samenvloeiing van de Indische en Atlantische Oceaan. 
Intrek in The Silo voor 3 nachten. Kaapstad biedt 
poederwitte stranden, veelgeprezen wijnroutes,  prachtige 
winkels en restaurants. Hoogtepunten zijn het Museum 
of Contemporary African Art, het uitzicht op de Tafelberg, 
Boulders Beach met haar pinguïns, de Botanical Gardens, 
de openluchtconcerten en Robbeneiland .

Dag 17
Ontbijt, selfdrive naar de luchthaven, inlevering van de 
huurwagen en vervolg van uw reis of retourvlucht.

GRAND TOUR OF SOUTH AFRICA
17 DAGEN PRIVÉREIS  INCLUSIEF  ALLE  HOOGTEPUNTEN,  WILDPARKEN &  TUINR OUTE .

ZUID-AFRIKA CIRCUIT

GUIDED TOUR 
vanaf € 6.805 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks 
ontbijt in Johannesburg. Ontbijt, lunch en diner tijdens 
het safariprogramma, privétransfers en Engelssprekende 
privégids/chauffeur volgens programma, binnenlandse 
vluchten. Tickets voor  National Parks, bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  

Johannesburg

Kruger
NP

Knysna

Zululand

Kaapstad



GUIDED TOUR 
vanaf € 5.085 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt in 
Arusha. Ontbijt, lunch en diner tijdens het safariprogramma, 
privétransfers en Engelssprekende privégids/chauffeur 
volgens programma, binnenlandse vluchten. Tickets 
voor  National Parks, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  
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Dag 1: Johannesburg – Richard’s Bay
Vlucht van Johannesburg naar Richard’s Bay. 
Verwelkoming en transfer naar het  Thanda Safari 
Private Game Reserve aan de schilderachtige Elephant 
Coast in hartje Zululand. Overnachting in de Thanda 
Safari Lodge.

Dag 2-3: Kwazulu Natal privépark
Het Thanda safaripark staat bekend om zijn exclusieve 
ontmoetingen van dichtbij met de beruchte Big Five. 
Het park is 14.000 ha groot waar u tijdens dag- of 
nachtsafari’s  overvloedig wild kunt spotten, de Zulu-
cultuur leert kennen en genieten van een spannende 
nijlpaarden- en krokodillencruise. 
Veel geziene soorten zijn hyena’s, jachtluipaarden, 
wrattenzwijnen en wilde honden.
  
Dag 4: Kwazulu – Kruger
Ontbijt en transfer naar Richard’s Bay. Vlucht naar 

Skukuza. Verwelkoming, transfer en intrek in de Lion 
Sands Tinga Lodge voor 3 nachten.

Dag 5-6: Kruger privépark
Het Mala Mala Game Reserve grenst aan het Kruger 
Park en is het grootste privé ‘Big Five’ wildreservaat in 
Zuid Afrika. Het strekt zich uit over 13.000 ha en omvat 
bushveld en uitgestrekte savanne aan de rand van de 
Sand River.

Het is synoniem met luxe fotografische safari’s en 
uitzonderlijke wildobservatie. Veel geziene dieren 
zijn leeuwen, luipaarden, cheeta’s, giraffen, hyena’s, 
nijlpaarden, wrattenzwijnen, buffels, olifanten en 
neushoorns.

Dag 7
Ontbijt, transfer naar de luchthaven van Skukuza, 
vlucht naar Johannesburg en voortzetting van uw reis.

DELUXE EDITION 
vanaf € 7.345 p.p.

Tijdens deze luxe editie logeert u in de meest prestigieuze lodges. 
De eerste drie nachten brengt u door in de veelvuldig gelauwerde 
&Beyond Phinda Forest Lodge. Bij Kruger verblijft u in het al even 
spectaculaire Singita Sweni aan de oevers van de Sweni rivier. Beter 
zal u niet vinden.

WILDLIFE SPECTACULAR
7 DAGEN ALL - INN PRIVÉSAFARI ' S  IN KWAZULU NATAL  EN BI J  HET  KRUGERPARK

ZUID-AFRIKA CIRCUIT
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Dag 1: Johannesburg – Sabi Sand (bij Kruger)
Verwelkoming op de airstrip van het Private Sabi Sand 
Game Reserve. Transfer en intrek in het mooie Londolozi 
Varty Camp voor 2 nachten, inclusief alle maaltijden en 
gamedrives. (Alternatief: Chitwa Chitwa)

Dag 2: Sabi Sand Wildlife
Sabi Sand, grenzend aan het Kruger Park, was het 
allereerste privé natuurreservaat in Zuid-Afrika. 
Het landschap bestaat uit 65.000 ha savanne, 
waterpoelen, Lowveld bossen en rivieren. Regelmatige 
waarnemingen van de beroemde Big Five, naast 
cheeta’s, zebra’s, giraffen en een verscheidenheid aan 
antilopen.
  
Dag 3-5: Kruger – Kaapstad
Ontbijt en transfer naar  Skukuza Aiport voor vlucht 
naar Kaapstad. Verwelkoming, afhalen huurauto en 
intrek in het prachtige Ellerman House voor 3 nachten.

Het bruisende Kaapstad biedt naast witte stranden en 
veelgeprezen wijnroutes, buitengewone monumenten, 
een rijk uitgaansleven, een stijlvolle haven en 
mooie musea. Hoogtepunten zijn het Museum of 
Contemporary African Art, het adembenemende 
uitzicht op de Tafelberg en Boulders Beach waar 
pinguïns naar u toe zwemmen, de Botanical Gardens, 
openluchtconcerten, Robbeneiland en nog veel meer.

Dag 6: Kaapstad – Hermanus
Hermanus, op slechts 140 kilometer van Kaapstad, 
is uitgegroeid tot de bekendste plek ter wereld om 
walvissen te spotten. De stad kent een uitstekend 
aanbod aan restaurants, cafés en bars. Bezoekers 
kunnen het Old Harbour Museum verkennen met 
het charmante vissersdorpje, de oude haven en het 
Whale House Museum. Wandel door het nabijgelegen 
Fernkloof Nature Reserve en proef een reeks 
topwijnen. Overnachting in het luxe Grootbos.

Dag 7-8: Hermanus – Knysna
Selfdrive naar Knysna, ingeklemd tussen de torenhoge 
Outeniqua-bergen en de Indische Oceaan staat Knysna 
bekend als de ‘Tuin van Eden’. Bezoek de scala aan 
markten met lokale producten, de schilderachtige 
waterkant, het weelderige bos. Maak een boottochtje 
naar de plaatselijke oesterbanken en mis de kans niet 
om te surfen, zwemmen, zeilen, jetskiën, varen, vissen 
en golfen. Overnachting in The Turbine Boutique Hotel.

Dag 9: Knysna – Oudtshoorn
Selfdrive naar het charmante stadje Oudtshoorn. Het 
wordt omringd door talrijke struisvogelboerderijen 
en het gouden dorre landschap van de Karoo. 
Bezoekers degusteren hier de plaatselijk wijn en port, 
struisvogelvlees en bilton. Leer alles over struisvogels 
in het C.P. Nel Museum. Bezoek ook zeker de Cango 
Caves, het grootste grottenstelsel in Afrika, of ga 
mountainbiken, paragliden of paardrijden.

CLASSIC SOUTH AFRICA
WILDPARKEN EN DE  TUINR OUTE GECOMBINEERD!  10  DAGEN PRIVÉREIS ,  DEELS  SELFDRIVE

ZUID-AFRIKA CIRCUIT

GUIDED TOUR
vanaf € 4.775 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks 
ontbijt in Johannesburg. Ontbijt, lunch en diner tijdens 
het safariprogramma, privétransfers en Engelssprekende 
privégids/chauffeur volgens programma, binnenlandse 
vluchten. Tickets voor  National Parks, bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  

Johannesburg

Knysna

Kaapstad

Sabi Sands
Game Reserve

Hermanus

Oudtshoorn



79

Zuid-Afrika’s ‘Great Karoo’ is een gevarieerd landschap 
dat bekend staat om zijn hartverscheurende natuurlijke 
schoonheid. Ga op zoek naar jachtluipaarden op 
een verantwoorde manier dankzij het succesvolle 
beschermingsprogramma, ga op zoek naar de Big Five en 
trek door Addo Elephant, het derde grootste nationale 
park van Zuid-Afrika en thuis van meer dan 500 olifanten. 
Ideaal als aanvulling voor of na een rondreis doorheen de 
tuin- en/of wijnroute.

Dag 1: The Great Karoo
Aansluitend op uw rondreis doorheen de tuin- 
of wijnroute, per huurwagen naar het brede en 
gevarieerde landschap en de eindeloze vlaktes van The 
Great Karoo. Overnachting in Samara Private Game 
Reserve.

Dag 2: The Great Karoo
Kom dichtbij Afrika’s elegante roofdieren en leer bij 

over het succesvolle beschermingsprogramma van 
de lodge. Identificeer krassporen en pootafdrukken 
terwijl u doorheen de Reserve op pad gaat om de 
unieke ervaring van het oog in oog staan met een 
jachtluipaard te ervaren.
  
Dag 3: The Great Karoo-Addo Elephant National Park
Neem ’s ochtends de tijd om deel te nemen aan de 
‘Tracker Academy’. Als initiatief om ecotoerisme en 
werkgelegenheid te ontwikkelen, geeft het een unieke 
inkijk in de lopende natuurbeschermingsprojecten. In 
de namiddag rit naar Addo Elephant National Park, 
overnachting in het Gorah Elephant Camp.
Alternatief: Riverbend Lodge

Dag 4: Addo Elephant National Park
Game drive doorheen het Park, de thuisbasis van de 
dichtste populatie olifanten ter wereld. Een unieke 
kans en een voorrecht om deze majestueuze dieren van 

dichtbij te zien en getuige te zijn van hun ongelooflijke 
gestalte, gratie en sociale familie-interacties tussen de 
verschillende kuddes.

Dag 5: Addo Elephant National Park – Port Elizabeth
Check-out in uw lodge, aansluitend naar Port Elizabeth 
voor retourvlucht of een volgende stap in de rondreis.

EASTERN CAPE

ZUID-AFRIKA EXPERIENCE

GRACIOUS PREDATORS &GENTLE  GIANTS
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De twee Noordelijke Zuid-Afrikaanse natuurreservaten 
Madikwe en Waterberg zijn twee ideale safariplaatsen 
voor iedereen die de Big Five van zijn bucketlist wil 
schrappen. Leeuwen, olifanten, Kaapse buffels, luipaarden 
en neushoorns: stuk voor stuk worden ze regelmatig 
gespot, om de eindeloze lijst aan andere dieren niet te 
vernoemen. Bucketlistmateriaal, ideaal als aanvulling 
op een rondreis doorheen het Zuidelijke landsdeel, of in 
combinatie met Botswana.

Dag 1: Johannesburg – Madikwe
Vanuit Johannesburg per vlucht naar de Madikwe 
Airstrip, of per huurwagen naar het Madikwe Game 
Reserve. Check-in in de Madikwe Safari Lodge.
Alternatief: Molori Safari Lodge

Dag 2: Madikwe
Volledige dag op pad door de Reserve, het unieke van 
Madikwe ligt in zijn diversiteit. De Kalahari vlaktes 

in de westelijke delen gaan over in meer herkenbare 
laagveldsavanne, terwijl de hellingen en de rivier meer 
bebost zijn en een perfecte omgeving bieden voor een 
buitengewone reeks wilde dieren. Dit is overigens één 
van de enige plaatsen in Afrika waar de aardwolf, de 
bruine Hyena en de gevlekte hyena samen te spotten 
zijn in één reservaat.
  
Dag 3: Madikwe – Waterberg
Afsluitende safari doorheen Madikwe op zoek naar 
Afrika’s ‘Big Five’, maar ook Afrika’s ‘Secret 7’: het 
aardvarken, de Afrikaanse Wilde Kat, de Civet, de 
Grote Gevlekte Genet, het Schubdier, het stekelvarken 
en de Serval. Aansluitend per lokale vlucht of per 4×4 
transfer naar de Waterberg regio en check-in in de 
Mhondoro Safari Lodge.
Premium alternatief: Marataba

Dag 4: Waterberg
Met de ranger op pad in het spoor van de witte 
neushoorns die hun thuis hebben in het Welgevonden 
Game Reserve. Aansluitende safari doorheen de 
Reserve voor een zoektocht naar de resterende leden 
van de ‘Big Five’: de leeuw, de olifant, de buffel en het 
luipaard.

Dag 5: Waterberg – Johannesburg
Laatste ochtendsafari doorheen de Reserve alvorens 
de lokale vlucht naar Johannesburg te nemen voor uw 
retourvlucht of vervolg van uw rondreis.

MADIKWE & WATERBERG

ZUID-AFRIKA EXPERIENCE

THE BIG F IVE  BUCKETLIST
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Het meermaals bekroonde Phinda Private Game Reserve 
biedt meeslepende ervaringen en exclusieve belevingen. 
Denk aan Big Five Safari’s, het kennismaken met 
natuurbehoudsprojecten of gemeenschapservaringen 
met de lokale bevolking. Een prachtige aanvulling om te 
verkennen en opnieuw contact te maken met één van de 
meest afgelegen en ongerepte wilde plaatsen van onze 
planeet. Ideaal als aanvulling op een rondreis, of als korte 
maar diepgaande kennismaking.

Dag 1: Johannesburg – Phinda Private Game Reserve
Aansluitend op uw rondreis, per lokale vlucht vanuit 
Johannesburg naar het Phinda Private Game Reserve. 
Aansluitend transfer en check-in &Beyond Phinda 
Mountain Lodge.

Dag 2: Phinda Private Game Reserve
De Phinda Private Game Reserve is de thuisbasis van 
een prachtige verscheidenheid aan wilde dieren, 

waaronder de ‘Big Five’, maar is vooral bekend om zijn 
grote populatie cheeta’s en zwarte neushoorns. Het 
zandbos is de thuis van de schuwe suni en de zeldzame 
rode duiker, twee kleine antilopen die enkel in deze 
regio voorkomen. Op ontdekking doorheen de Reserve 
op zoektocht naar deze bewoners.
  
Dag 3: Phinda Private Game Reserve
Bij zonsopgang naar Maputaland met zijn bossen 
en wetlands boordevol verschillende vogelsoorten 
en ongetemde wilde dieren. Met de ranger te voet 
doorheen de natuurlijke graslanden parallel aan de 
azuurblauwe kustlijn op zoek naar de olifantenkuddes. 
Retour naar Phinda via het schilderacjtige Eshowe en 
de bossen van Dlinze en Ngoue waar een overvloed 
aan vogels jaarlijks hun nest maken.

Dag 4: Phinda Private Game Reserve
Community & Conserving zijn twee termen die hoog 

in het vaandel gedragen worden door de lodge. In het 
spoor van het conservation team in hun dagelijkse 
ochtendroutine en onderzoeksprojecten die essentieel 
zijn voor het overleven van de verschillende soorten in 
het reservaat. In de namiddag met de medewerkers 
van de Care of the People foundation naar enkele 
lokale Zulu dorpen voor een inkijk in het leven van de 
lokale bevolking.

Dag 5: Phinda Private Game Reserve – Johannesburg 
– Capetown
Check-out in uw lodge en transfer naar de airstrip voor 
de lokale vlucht naar Johannesburg of Capetown.7

PHINDA PRIVATE GAME RESERVE

ZUID-AFRIKA EXPERIENCE

5  WONDERS  -  5  DAYS
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KWAZULU NATAL

&BEYOND PHINDA 
VLEI LODGE

A A A A A

Bestaande uit een geheel van slechts 16 indrukwekkende privésuites die lijken te zweven tussen de 
toortsbomen, ontmoet exquise architectonisch design en natuurbehoud elkaar in deze prachtige 
lodge. Genesteld in het 15.000 hectare grote Phinda Private Game Reserve is het een geheel op het 
hoogste niveau van stijlvolle faciliteiten, een heerlijke keuken en panoramische zichten op de met 
wild gevulde vlakten.  

ZUID-AFRIKA LODGES

KWAZULU NATAL

&BEYOND PHINDA 
FOREST LODGE

A A A A A

Phinda, letterlijk vertaald vanuit het Zulu als ‘de terugkeer’, is een waar eerbetoon aan het unieke 
wetland eco-systeem van de regio. Boordevol intimiteit en prachtig geïntegreerd in de Afrikaanse 
bush, bestaat de lodge uit slechts 6 op palen staande suites boordevol subtiele Noord- & Zuid-
Afrikaanse accenten en zelfs een vleugje Balinese invloed. Een indrukwekkend zicht over de ‘vlei’ 
met prachtig zichten en eindeloze kuddes maakt het geheel compleet. 

KWAZULU NATAL

THANDA SAFARI LODGE
A A A A A

Gebouwd op de zijkant van een berg, is deze subtiel etnisch ingerichte lodge met slechts 6 suites één 
van de meest exclusieve delen uit het geheel. Zwevend boven de diepe vallei, biedt het een prachtig 
zicht op de Lebombo Mountains en het eindeloze bushveld daaronder. Een elegante en uiterst 
luxueuze uitvalsbasis voor het spotten van de quasi ongrijpbare cheetah en de zeldzame zwarte 
neushoorn. 

KWAZULU NATAL

&BEYOND PHINDA 
ROCK LODGE

A A A A A /A

In een geheel van slechts 9 bush suites, elk met eigen stijl, sfeer en aantrekkingskracht, is deze 
lodge het paradepaardje binnen het complete Thanda Safari Private Game Reserve. De meermaals 
bekroonde lodge staat naast het hoge privacygehalte, bekend om het diepgewortelde respect voor 
de omgeving en de Zulu-gemeenschap en geschiedenis die tot op vandaag kleur en karakter geven 
aan de eigenheid van de lodge.  
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SABI  SANDS

CHITWA CHITWA
A A A A A

Met een geschiedenis die teruggaat tot 1926, boogt dit Camp op een ijzersterke reputatie. De 
voorvaderen van de Varty familie sloegen als eerste de tenten op in deze regio en ontstaken er een 
kampvuur dat tot op vandaag brandt. Bestaande uit een geheel van slechts 10 chalets, heeft het een 
nuchtere en comfortabele sfeer met een nadruk op enerzijds het familiale erfgoed en anderzijds het 
delen van unieke momenten en belevenissen. 

ZUID-AFRIKA LODGES

SABI  SANDS

LONDOLOZI VARTY CAMP
A A A A A

In de afgelegen Noordelijke wildernis van het Sabi Sands Game Reserve en bestaande uit slechts 
8 suites, alle ingebed in de Afrikaanse savanne, baadt deze lodge in een magische sfeer. Dankzij 
de grenzeloze Afrikaanse gastvrijheid en unieke inrichting met een combinatie van hedendaags 
Europees design en Afrikaanse elementen, groeide de lodge uit tot een icoon van de meest 
authentieke verfijnde luxe van de savanne.  

SABI  SANDS

SINGITA BOULDERS LODGE
A A A A A /A

Gebouwd op de zijkant van een berg, is deze subtiel etnisch ingerichte lodge met slechts 6 suites één 
van de meest exclusieve delen uit het geheel. Zwevend boven de diepe vallei, biedt het een prachtig 
zicht op de Lebombo Mountains en het eindeloze bushveld daaronder. Een elegante en uiterst 
luxueuze uitvalsbasis voor het spotten van de quasi ongrijpbare cheetah en de zeldzame zwarte 
neushoorn. 

SABI  SANDS

SINGITA EBONY LODGE
A A A A A /A

In een geheel van slechts 9 bush suites, elk met eigen stijl, sfeer en aantrekkingskracht, is deze 
lodge het paradepaardje binnen het complete Thanda Safari Private Game Reserve. De meermaals 
bekroonde lodge staat naast het hoge privacy gehalte, bekend om het diepgewortelde respect voor 
de omgeving en de Zulu-gemeenschap en geschiedenis die tot op vandaag kleur en karakter geven 
aan de eigenheid van de lodge.  
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KRUGER NATIONAL PARK

&BEYOND NGALA 
TENTED CAMP

A A A A /A

Afrika’s natuurlijke schoonheid wordt prachtig bevat in deze uit slechts 9 ruime suites bestaande 
lodge. Door de strategische inplanning in de omgeving, beschikt elke suite over een houten 
uitkijkdek die uitkomen op enkele meters van de Sabie rivier, een garantie op meerdere spottings 
en wildlife spektakel. Een modern en exclusief pareltje met een geheel eigen karakter, voorzien van 
alle moderne comfort en faciliteiten, een heerlijke keuken en panoramische zichten op de met wild 
gevulde vlakten.  

ZUID-AFRIKA LODGES

KRUGER NATIONAL PARK

LION SANDS TINGA LODGE

A A A A A

Phinda, letterlijk vertaald vanuit het Zulu als ‘de terugkeer’, is een waar eerbetoon aan het unieke 
wetland eco-systeem van de regio. Boordevol intimiteit en prachtig geïntegreerd in de Afrikaanse 
bush, bestaat de lodge uit slecht 6 op palen staande suites boordevol subtiele Noord- & Zuid-
Afrikaanse accenten en zelfs een vleugje Balinese invloed. Een indrukwekkend zicht over de ‘vlei’ 
met prachtig zichten en eindeloze kuddes maakt het geheel compleet. 

KRUGER NATIONAL PARK

SINGITA LEBOMBO
A A A A A /A

Midden in een exclusief gebied grenzend aan het Kruger National Park, biedt dit uit slechts 9 tented 
units bestaande Camp een intieme ervaring in een prachtige omgeving aan de Timbavati rivier die 
een overvloed aan wild aantrekt. Het Ngala gebied is een thuis voor groot wild zoals olifanten, 
luipaarden en zelfs witte neushoorns. Unieke ontmoetingen ontmoeten hier een exclusief geheel 
van het hoogste niveau boordevol doordachte details.

KRUGER NATIONAL PARK

&BEYOND NGALA 
TENTED CAMP

A A A A A /A

Te midden van de Lebombo Mountains waar de twee rivieren samenvloeien, werd een lodge 
gecreëerd waar zeldzame wilderniservaringen en spectaculaire landschappen elkaar ontmoeten in 
een architectonisch icoon binnen de safariwereld. Met slechts 15 suites, is de lodge een geheel van 
organische, met licht gevulde structuren, zwevend tussen rivier en hemel dat werd geïnspireerd op 
de vele adelaarsnesten langs de oever. 
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HERM ANUS

AUBERGE BURGUNDY
A A A A /A

Dit mooie hotel combineert de essentie van het Zuid-Afrikaanse hotelwezen: een heerlijke keuken, 
een verfijnde wijnkaart, aangename kamers en doordachte accenten. Door zicht te specialiseren 
in de wereldberoemde flora en mariene biodiversiteit van de Kaapregio, werd het reservaat waar 
het hotel in ligt meermaals bekroond en is het een paradijs voor natuurliefhebbers. Duurzaam, 
modern, luxueus en persoonlijk.  

ZUID-AFRIKA LODGES

HERM ANUS

GROOTBOS
A A A A A

Dit charmante boetiekhotel in Provençaalse stijl, biedt het beste van twee werelden. Als onderdeel 
van het Burgundy restaurant, het oudste historische gebouw van Hermanus, behield het op 
doordachte wijze de sfeer van het oude vissersdorp en ligt het op loopafstand van de ambachtelijke 
markt, boetiekjes en schilderachtige winkelcentra, terwijl de koele zee van Walker Bay quasi aan 
de voordeur ligt. Charmant, intiem en historisch.   

HERM ANUS

THE MARINE HERMANUS
A A A A A /A

Hoog op de kliffen net buiten de stad, genesteld op een klif met uitzicht op Walker Bay bundelt dit 
indrukwekkende hotel de essentie van een ultiem kustverblijf. De elegante sfeer van een strandhuis 
weerspiegelt de schoonheid van de kustomgeving met zeldzaam antiek, oude landkaarten en 
meerdere kunstobjecten. De keuken van wereldklasse en aangename faciliteiten worden er 
gecombineerd met twee van Hermanus’ beste zwemstranden. 

HERM ANUS

BIRKENHEAD HOUSE
A A A A A /A

Uitkijkend over Zuid-Afrika’s meest ongerepte walvisreservaat en slechts op een steenworp afstand 
van één van de grootste dichtheden aan witte haaien die de kustlijn telt. Het opmerkelijke aandacht 
voor detail in combinatie met de zeer persoonlijke service is de toegevoegde waarde die van dit 
aangename hotel een aangename uitvalsbasis maakt. Elk stukje van het verhaal van dit hotel voegt 
een element toe aan een onvergetelijk verblijf. 
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CAPETOWN

MOUNT NELSON, A BELMOND 
HOTEL, CAPE TOWN

A A A A A /A

Omlijst door het torenhoge natuurwonder dat ‘Tafelberg’ heet, is dit luxehotel een rustige enclave 
omgeven door betoverende waterwegen en een traditionele haven, op een steenworp van het 
bruisende Victoria & Alfred Waterfront. Dankzij de halve maanvormige architectuur bieden alle 
kamers een onbelemmerd zicht. Een luxe ontsnapping aan de zee en jachthaven, op wandelafstand 
van de immer bruisende stad.  

ZUID-AFRIKA LODGES

CAPETOWN

ONE&ONLY CAPETOWN
A A A A A /A

Deze ‘iconische roze dame’, betovert haar gasten al sinds 1899 en is tot op vandaag het kloppende 
hart van Kaapstad. Genesteld tussen de hellingen van de Tafelberg en de bruisende stad, biedt het 
een wereld van ontspanning en glamour. De legendarische tuinen, baanbrekende gastronomie 
en de nauwe samenwerking met de creatieve gemeenschap van de stad, geven dit luxehotel een 
vintage hart en een innovatieve geest.   

CAPETOWN

ELLERMAN HOUSE
A A A A A

Geopend in 2017 en met een gedeelde locatie met het Zeitz Museum of Contempory Art Africa 
(MOCAA), ligt dit mooie designhotel meteen in het hart van de populaire V&A Waterfront. 
Ondergebracht in een graanopslagplaats uit 1920, biedt het slechts 28 kamers in een chic en 
modern design met panoramische glazen ramen die een spectaculair uitzicht op de stad of op de 
Tafelberg bieden. 

CAPETOWN

THE SILO
A A A A A

Op zo’n 10 minuten van de stad, genesteld aan Bantry Bay ligt dit historische hotel op wandelafstand 
van Clifton Beach. Ooit de statige residentie van een scheepsmagnaat zijnde, werd het zorgvuldig 
gerestaureerd. De gracieuze inrichting, mooie kunstcollectie, aangename buitenruimtes en de 
uitstekende keuken maken het tot één van de referenties aan de stranden vlakbij de stad in de sfeer 
van een landhuis aan de oceaan.    
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OUDTSHOORN

DE OPSTAL COUNTRY LODGE
A A A A /A

‘An Exceptional Haven’, een uitzonderlijk toevluchtsoord. Niet enkel voor de familie Barrow die deze 
gerenommeerde retraite in Klein Karoo heeft opgericht, maar voor elke reiziger die er aankomt als 
gast en vertrekt als een vriend des huizes. Dit zorgvuldig gerestaureerde landhuis uit 1852, is een 
stijlvol geheel boordevol smaakvol antiek, een schitterende rozentuin, elegante oude meubels, sfeer 
en authenticiteit. 

ZUID-AFRIKA LODGES

OUDTSHOORN

ROSENHOF COUNTRY LODGE
A A A A A

Met een geschiedenis die terug gaat tot het begin van de negentiende eeuw, bestaat deze lodge uit 
een typische groep Little Karoo boerderijgebouwen. De prachtig gerestaureerde gebouwen zijn 
voorzien van alle moderne gemakken en verspreid over een weelderige, rustige tuin die voor een 
vredige sfeer zorgen. Het schilderachtige decor, de rustieke charme en authentieke details worden 
er gecombineerd met een traditionele, landelijke gastvrijheid.     

KNYSNA

THE TURBINE 
BOUTIQUE HOTEL

A A A A /A

Op slechts een vijftal minuten van het centrum van Knysna biedt dit luxehotel een ongelooflijk 
uitzicht op de lagune en de dramatische Knysna Heads. Bestaande uit slechts 5 suites en 2 villa’s, 
is dit meermaals bekroonde boetiekpand één van de absolute pareltjes langs de Tuinroute en haar 
natuurlijke schoonheid. De centrale ligging biedt een ideale kans om de prachtige omgeving te voet, 
per fiets of vanop het water te verkennen.      

KNYSNA

KANONKOP GUEST HOUSE
A A A A A

Boordevol ‘wow-factor’, is dit ambitieuze project gevestigd in een oude elektriciteitscentrale die 
omgebouwd werd tot een boetiekhotel. Aan drie kanten omgeven door water, is het gelegen op het 
schilderachtige Thesen. Het unieke ontwerp waar enkele oude machines integraal deel uitmaken 
van het hotel, wordt gecombineerd met traditionele gastvrijheid, een uitstekende keuken en een 
ontspannen sfeer. 
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ZUID-AFRIKA LODGES

BLYDE RIVER CANYON

KHAYA NDLOVU 
SAFARI MANOR

A A A A

Zijn naam ontlenend aan het Zulu woord voor ‘thuis’, kunnen we deze 
elegante Manor van geen betere beschrijving voorzien. Meteen in het 
Rietspruit Big Game Reserve, op een steenworp van Hoedspruit en 
het Greater Kruger, biedt een ware ‘home away from home’ ervaring 
dankzij de persoonlijke en zeer attente service die de familie Jordan hier 
al jaren hoog in het vaandel draagt. De ‘Big 4’ spottings zorgen voor een 
toegevoegde waarde. 

BLYDE RIVER CANYON

UNEMBEZA
A A A A /A

Gelegen op de ‘greenbelt’ van het Hoedspruit Wildlife Estate is deze 
intieme lodge een geheel van extreme toewijding tot de natuurlijke 
rijkdom en het bewuste reizen. Letterlijk vertaald als zijnde ‘bewustzijn’, 
is het een sterk concept dat verder gaat dan fout en goed, maar de essentie 
van de Zulu menselijkheid vormt. Met enkele luipaarden die in dit gebied 
hun natuurlijke habitat hebben, combineert het magnifieke spottings 
met een geheel eigen ziel. 

M ANYELETI  PARK

TINTSWALO SAFARI 
LODGE
A A A A A

Bestaande uit slechts 7 indrukwekkende suites die onderling verbonden 
zijn door houten loopbruggen, combineert deze luxueuze lodge een 
privé safari-ervaring met modern comfort. Gelegen op een privéconcessie 
binnen het Greater Kruger National Park, biedt het een ‘weg van alles’ 
ervaring terwijl de olifanten passeren doorheen de seizoensgebonden 
droge rivierbedding tussen een eeuwenoud platanenbos.
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OOSTKAAP

KWANDWE 
GREAT FISH RIVER LODGE

A A A A A /A

Midden in een particulier wildreservaat genesteld dat zich uitstrekt over 10.000 hectare ongerepte 
wildernis, biedt deze slechts 9 tented suites bevattende lodge een unieke tentensafari-ervaring in 
combinatie met vijfsterrenluxe. Met twee prachtige rivieren is het wildreservaat een uniek gegeven 
en biedt het spectaculaire wild- en vogelobservaties. Al jaren in de handen van één familie, net als 
het gehele wildreservaat.   

ZUID-AFRIKA LODGES

OOSTKAAP

SETTLERS DRIFT LODGE
A A A A A /A

Langs de weelderige groene oevers van de rivier waaraan de lodge haar naam ontleent, werd elk 
aspect ontworpen om het eindeloze landschap te versterken. Met slecht 9 rieten en stenen suites, 
verbonden door lange houten loopbruggen, is het een geheel gebouwd voor comfort en ontspanning, 
boordevol spectaculaire uitzichten. Een prachtige uitvalsbasis voor het spotten van de steeds 
zeldzamere neushoorns. 

OOSTKAAP

SHAMWARI EAGLES CRAG
A A A A A

Deze stijlvolle safarilodge kijkt uit over een uitgestrekt landschap van maar liefst 28.00 hectare 
boordevol ‘groot wild’. Verdeeld over een lodge, suites en ‘The Manor’, biedt deze gerenoveerde 
boerderij plaats voor maximaal 18 gasten in een geheel van aangename faciliteiten, eigentijds 
comfort en authentieke elementen. Meermaals bekroond omwille van hun ‘conservation projects’, 
staat het bekend als één van de adressen voor unieke spottings.

OOSTKAAP

SAMARA 
PRIVATE GAME RESERVE

A A A A A

Ultieme luxe gepersonifieerd! Genesteld in een vallei en bestaande uit slechts 9 suites, stuk voor 
stuk maximale privacy biedend, is deze lodge het toppunt van luxe voor zelfs de meest veeleisende 
reizigers. In een omgeving van rotsachtige kliffen en weelderige vegetatie, ademt het exclusieve luxe 
in combinatie met de ongekende perfectie die de natuur biedt. Panoramische zichten ontmoeten 
verfijning in één van Zuid-Afrika’s allermooiste lodge.   
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ZUID-AFRIKA LODGES

FRANSCHOEK

LA RESIDENCE
A A A A A

Ontworpen in de stijl van een rustieke Toscaanse villa en met slechts 16 
suites, strekt de Franse ‘panache’ zich uit tot elke hoek van dit luxehotel. 
Met een eclectische mix van kunstvoorwerpen, uitgestrekte patio’s, een 
aangename tuin, prachtige ontspanningsmogelijkheden en een uitzicht 
over de olijfgaarden, creëert het een sfeer van gratie en elegantie. Elk fijn 
detail heeft er een magische uitstraling.  

FRANSCHOEK

MONT ROCHELLE
A A A A A

Dit ware juweeltje in Franschoek uit het portfolio van Sir Richards 
Branson’s Virgin Limited Edition Collection, onderging een uitgebreide 
renovatie en herbergt een fusie van hedendaags design en een wijnthema. 
Met slechts 22 kamers en een prachtig zicht op de Dassenberg, staat 
het bekend om zijn zeer warme service, uitstekende keuken, prachtige 
tuinen, elegante sfeer en uitstekende ligging midden in de Winelands. 

TIMBAVATI  -  HOEDSPRUIT

SIMBAVATI HILLTOP 
LODGE
A A A A A

Met één van de mooiste locaties in het Timbavati Private Game Reserve, 
een wildreservaat grenzend aan het Kruger National Park, geniet deze 
lodge gelegen op een heuvel van een weids uitzicht over de bush en de 
Drakensbergen. Met slechts 8 ruime tented suites, verbonden door 
houten loopbruggen, heerst een lichte en luchtige sfeer in deze luxe lodge 
waar de uitzonderlijke mogelijkheid tot het spotten van de ‘Big Five’ 
talrijk zijn. 
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ADDO ELEPHANT NATIONAL PARK

RIVERBEND LODGE
A A A A /A

Gebouwd als eerste ‘Big Five’ privéconcessie in een nationaal park, geniet dit Camp van een 
bevoorrechte ligging in het hart van Addo Elephant National Park. Ontworpen in de koloniale stijl 
van de gouden safari dagen en met slechts 11 luxe tented suites, werd het ingericht met een mix van 
authentieke elementen en biedt het een ongeëvenaarde ervaring met een voortreffelijke keuken en 
een garantie op unieke spottings. 

ZUID-AFRIKA LODGES

ADDO ELEPHANT NATIONAL PARK

GORAH ELEPHANT CAMP
A A A A A

Geflankeerd door de majestueuze Zuurberg Mountains ligt deze verzorgde lodge in de privé Nyati 
concessie van het beroemde Addo Elephant National Park. Deze kleinschalige lodge in country stijl 
met slechts 8 suites, staat bekend om haar uitstekende keuken, hoog privacy gehalte, aangename 
faciliteiten en uitstekende ligging. Safari-chique ontmoet charme en pure gastvrijheid in deze 
aangename lodge.  

HOEDSPRUIT

ROYAL MALEWANE
A A A A A

Centraal gelegen in de privé Kapama Reserve, bestaat deze lodge uit slechts 6 suites en een 
exclusieve villa. Immer de zintuigen verwennend, is het een plek waar de Afrikaanse wildernis 
hand in hand gaat met een voortreffelijke keuken, uitmuntende service, unieke safari-ervaringen 
en ontspannende faciliteiten. Met de olifant als centraal thema, garandeert het spottings van deze 
‘gentle giants’ en andere leden van de ‘Big Five’. 

HOEDSPRUIT

CAMP JAMBULANI
A A A A A

In het wildrijke Thronybush reservaat, is dit geheel van drie luxe safari lodges en privé bush 
villa’s, elk met een prachtige visie op design en ultieme gastvrijheid, al jarenlang een referentie 
op safarivlak. De mooie harmonie tussen de Afrikaanse bush in combinatie met de verfijning van 
de hedendaagse luxe maken het tot één van de favoriete adressen voor de liefhebbers van privacy, 
persoonlijk karakter en pure onversneden charme.  
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Dag 1-4: Kaapstad
Verwelkoming en afhaling van uw huurwagen. Korte 
rit naar het mooi gelegen, verfijnde Mount Nelson, 
A Belmond Hotel en intrek voor 3 nachten, inclusief 
ontbijt. Aan de voet van de iconische Tafelberg 
biedt Kaapstad poederwitte stranden, wijnroutes 
en mooie bergpaden naast grote winkelcentra, 
talloze restaurants, buitengewone monumenten 
en een spectaculaire haven. Bezoek zeker het 
Zeitz Museum of Art, de Tafelberg, Boulders 
Beach met haar pinguïns, de Botanical Gardens en 
Robbeneiland.

Dag 4-6: Kaapstad – Hermanus
Een korte selfdrive van slechts 140 km brengt u naar 
Hermanus, de hoofdstad van het walvis-spotten. 
Intrek in het Auberge Burgundy. De stad heeft 
een natuurlijke schoonheid met lange stukken 
ongerepte stranden, talloze restaurants en cafés. 

Bezoek het Old Harbour Museum met de oude 
haven en het Whale House Museum; wandel door 
het Fernkloof Reserve en proef een reeks topwijnen. 
Ga van op zee kijken naar walvissen, robben, 
dolfijnen en pinguïns of beleef de confrontatie met 
de witte haai tijdens een ‘kooiavontuur’. 
  
Dag 6-8: Hermanus – Franschhoek
Op een goed uurtje van Kaapstad, midden in 
de wijnlanden, ligt Franschhoek waar we voor 
u 2 nachten reserveerden in het La Residence. 
(Alternatief: Mont Rochelle) De wijnhuizen 
genieten wereldwijd belangstelling met hun 
Shiraz, Cabernet Sauvignon en de aangrenzende 
sterrenrestaurants. De combinatie met de Kaaps-
Hollandse herenhuizen, de fascinerende musea 
en charmante boetiekjes maakt Franschhoek een 
heerlijke plek in zowel winter als zomer. De hop-on 
hop-off tramtour is een van de beste manieren om 

de 300-jaar oude geschiedenis van de Franschhoek 
Vallei te ontdekken.

Dag 8:
Ontbijt, inlevering van de huurauto op de luchthaven 
van Kaapstad en vervolg van uw reis.

CAPETOWN, WHALES & WINES
8 DAGEN PRIVÉREIS  MET HUURWAGEN.  KAAPSTAD,  WALVISSEN EN WIJNDEGUSTATIES

ZUID-AFRIKA CIRCUIT

SELFDRIVE
vanaf € 2.645 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbiijt, 
huurwagen Toyota Fortuner of gelijkwaardig. Bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  
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Dag 1: Kaapstad – Hermanus
Verwelkoming in Kaapstad, selfdrive van 140 km 
naar Hermanus en intrek in het prachtig gelegen The 
Marine Hermanus voor 2 nachten.

Dag 2: Hermanus
Hermanus is wereldberoemd om zijn walvissen, 
lange ongerepte stranden en het uitstekend aanbod 
restaurants en cafés. Bezoek het Old Harbour  en het 
Whale House Museum, wandel door het Fernkloof 
reservaat en degusteer topwijnen. Optionele boottocht 
naar walvissen, dolfijnen, zeehonden en de Afrikaanse 
pinguïn of ga voor kooiduiken met witte haaien.
  
Dag 3: Hermanus – Oudtshoorn
Ontbijt en door de goudgele velden van Klein Karoo 
naar Oudtshoorn. Intrek in het charmante De Opstal 
Country Lodge. Klein Karoo is de struisvogelhoofdstad 
van de wereld.

Degusteer hier ook lokale wijn en port, struisvogelvlees 
en biltong. Bezoek de Cango Caves, het grootste 
grottenstelsel in Afrika. 
Of ga mountainbiken, paragliden, paardrijden en 
maak een dagtocht naar het schilderachtige stadje 
Prince Albert.

Dag 4-5: Oudtshoorn – Knysna
Ontbijt en selfdrive naar het kustplaatsje Knysna. 
Intrek in The Turbine Boutique Hotel voor 2 nachten. 
Knysna, omringd door oude bossen, prachtige lagunes 
en ongerepte stranden staat bekend als de ‘Tuin van 
Eden’. 
Verken lokale marktjes, de pittoreske waterkant en 
de schilderachtige straatjes, ga op avontuur door 
het weelderige bos, maak een boottocht, proef de 
plaatselijke oesters. Of geniet van een sportieve dag 
met surfen, zwemmen, zeilen, jetskiën, vissen en 
golfen.

Dag 6-7: Knysna – Wildpark Oostkaap
Ontbijt en rit naar de malariavrije wildparken van de 
Oostelijke Kaap. Het Kariega Private Game Reserve 
ligt aan de bovenloop van de prachtige Kariega 
River Valley. Intrek in de heerlijke Settlers Drift 
Lodge. Het reservaat van meer dan 10.000 ha biedt 
indrukwekkende vergezichten over bos en savanne 
met overvloedig wild en twee rivieren. Ga op avontuur 
naar the Big Five, giraffen, elanden, zebra’s, gnoes en 
een scala aan vogelsoorten; peddel in een kajak of 
maak  een heerlijke riviercruise.

Dag 8: Port Elisabeth
Naar de luchthaven van Port Elisabeth, inlevering van 
de huurauto en vervolg van uw reis.

JEWELS OF THE GARDEN ROUTE
8 DAGEN PRIVÉREIS  MET HUURWAGEN.  WALVISSEN,  STRUISVOGELS ,  WIJN EN WILDPARKEN!

ZUID-AFRIKA CIRCUIT

SELFDRIVE vanaf € 2.525 p.p.
Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbiijt, 
huurwagen Toyota Fortuner of gelijkwaardig. Bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  
DELUXE EDITION vanaf € 4.235 p.p.
Tijdens deze luxe-editie logeert u in de meest prestigieuze hotels en 
lodges: Birkenhead House in Hermanus, Rosenhof Country House 
in Oudtshoorn, Kanonkop Guest House in Knysna en het Kwandwe 
Great Fish River Lodge in de malariavrije wildparken van de Oost-
kaap. Een ‘once-in-a-lifetime ervaring’

Knysna

Kaapstad

Hermanus

Oudtshoorn Port Elizabeth

Oost-kaap



SELFDRIVE
vanaf € 3.265 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbiijt, 
huurwagen Toyota Fortuner of gelijkwaardig. Bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  
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Dag 1: Hoedspruit – Canyons
Verwelkoming in Hoedspruit, in ontvangstname van 
de huurwagen, selfdrive en intrek voor 3 nachten in 
Khaya Ndlovu Safari Manor.

Dag 2: Blyde River Canyon
Optie: Panoramatour in de Blyde River Canyon. 
De panorama’s zijn spectaculair, met The Three 
Rondavels, Bourke’s Luck Potholes en God’s Window 
als meest befaamde uitzichten. Watervallen, 
nijlpaarden, krokodillen en kleurrijke vogels zijn er 
in overvloed.
  

Dag 3: Blyde River Canyon
Optie: Blyde Canyon Boat Trip.  Een gids brengt 
de bezoekers naar de 200 m hoge Kadishi Tufa 
waterval, de Drie Rondavels en een overvloed aan 
wild.

Dag 4: Canyons – Wildparken
Terugkeer naar Hoedspruit en inlevering huurwagen. 
Transfer naar  de prachtige Tintswalo Safari Lodge in 
het Manyeleti Privé Wildreservaat.

Dag 5-6: Manyeleti Privé Wildreservaat
Het Manyeleti Game Reserve maakt deel uit van een 
enorm gebied waar het wild vrij rondloopt. 

Het wordt beheerd door het Mnisi-volk voor wie 
Manyeleti “Plaats van Sterren” betekent. Het is het 
grootste deel van het jaar een droog gebied en 
biedt spectaculaire beelden van wilde dieren bij 
waterpoelen. Vol pension. Twee safari-drives per dag. 
Mogelijkheid tot kennismaking met de cultuur en 
tradities van het Mnisi-volk.

Dag 7: Hoedspruit
Transfer naar de luchthaven van Hoedspruit en vervolg 
van uw reis.

CANYONS & WILDLIFE
7 DAGEN PRIVÉREIS  MET SELFDRIVE .  CANYONS EN PRIVÉ  WILDPARKEN BI J  KRUGER .

ZUID-AFRIKA CIRCUIT
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De Westelijke Kaap is de regio bij uitstek om het ‘goede 
Afrikaanse leven’ te ervaren. Van ongelooflijke wilde 
dieren tijdens een safarivakantie tot de charme en ziel 
van Kaapstad langs de zonnige stranden en bergachtige 
landschappen tot de schilderachtige Winelands. 
Een ideale eerste kennismaking met deze bruisende 
bestemming of als start van een rondreis.

Dag 1: Capetown – Winelands
Aansluitend op uw eerste nacht(en) in Capetown, per 
huurwagen naar de Winelands rond Stellenbosch 
en Paarl. Overnachting in Grand Dedale Country 
House.
Alternatief: Babylonstoren
Premium alternatief: Delaire Graff Estate

Dag 2: Winelands
Elke druivensoort is trouw aan zijn ideale terroir in 
de Winelands, op ontdekking doorheen de eindeloze 
velden met aansluitende proeverij van Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Pinotage en 
Shiraz wijnen. Proef de subtiele verschillen tussen 
de wijnsoorten op de Oostelijke- en de Westelijke 
hellingen.
  
Dag 3: Winelands – Montagu
Per huurwagen naar Sanbona Wildlife Reserve in 
Little Karoo. Als één van de grootste particuliere 
wildreservaten van Zuid-Afrika, strekt het zich uit 
over 58.000 hectare aan beschermde ecosystemen 
binnen twee hotspots van biodiversiteit. Intrek in de 
Sanbona Dwyka Tented Lodge.

Dag 4: Montagu
Als doorlopend natuurbeschermingsproject, is 
het Sanbona Wildlife Reserve een bijzondere 
habitat voor meerdere ‘Big Wild’ soorten. Op 
ontdekkingstocht, te voet of per 4×4 naar de lokale 
bewoners: leeuwen, giraffen, zebra’s, antilopen, 
buffels en zoveel meer.

Dag 5: Montagu – Capetown
Afsluitende ochtendlijke safari doorheen de Reserve 
alvorens de rit aan te vatten naar Capetown voor uw 
retourvlucht of vervolg van uw rondreis.

WESTERN CAPE: 
ALLURING STILLNESS & WINELAND WONDERS

ZUID-AFRIKA EXPERIENCE

SELFDRIVE
vanaf € 2.865 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbiijt, 
huurwagen Toyota Fortuner of gelijkwaardig. Bezoeken en 
inkomgelden volgens programma.  
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ZUID-AFRIKA LODGES

WINELANDS

GRAND DEDALE 
COUNTRY HOUSE

A A A A A

Gelegen aan het einde van een rustige vallei onder de historische 
Bainskloof Pass, ligt dit zeer elegant luxehotel in een bekroond 
wijndomein met prachtig zicht op de vallei van de Groenberg, Limietberg 
en Hawekwa bergen. Het elegant gerestaureerde Cape Dutch Manor 
House bestaat uit slechts 6 luxe kamers en suites. Weelderig comfort, 
discrete service, privacy en exclusiviteit maken het tot één van de 
Winelands’ best bewaarde geheimen. 

WINELANDS

DELAIRE GRAFF 
ESTATE
A A A A A

Gelegen op de hoogste bergkam langs de prachtige Helshoogte Mountain 
Pass die de twee belangrijkste wijndistricten van de Kaap verbindt, 
combineert dit prachtig luxehotel elegantie met een ultramodern design. 
De slechts 10 lodges worden omgeven door gebogen hagen van camelia’s 
en koffiejasmijn die voor een natuurlijke afzondering zorgen. De nadruk 
ligt er op genieten van de eenvoudige dingen, ontspanning en absolute 
luxe.  

WINELANDS

BABYLONSTOREN
A A A A A

Als één van de best bewaarde werven in ware Kaaps-Hollandse traditie 
ligt dit verzorgde luxehotel in de Drakenstein vallei tussen Franschhoek 
en Paarl. Omgeven door eindeloze wijnlanden, combineert het de 
functionele eenvoud van boerderijstructuren met een elegante stijl. De 
slechts 19 cottages verdeeld over het domein werden ontwikkeld in 17e 
en 18e eeuwse Kaapkolonie stijl met sierlijke gevels en rieten daken. Luxe 
ontmoet hier historie. 
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ZUID-AFRIKA LODGES

PHINDA PRIVATE  GA ME RESERVE

&BEYOND PHINDA 
MOUNTAIN LODGE

A A A A A

Boven op de heuveltop gelegen met een wijds uitzicht over de weelderige 
Lembombo uitlopers, is deze lodge op familiemaat genesteld in het 
indrukwekkende Phinda Private Game Reserve, een 29.866 hectare 
groot beschermd wildgebied in de Kwazulu Natal. Met slechts 16 suites 
en 6 cottages, stuk voor stuk met kamerhoge ramen valt de natuurlijke 
schoonheid van de regio ongehinderd binnen in deze luxueuze lodge. 

M ADIKWE

MADIKWE SAFARI 
LODGE
A A A A A

Op de grens van Botswana en midden in het Madikwe Game Reserve is 
deze lodge een plek waar luxe en Afrikaanse rustiek elkaar ontmoeten 
in een geheel verdeeld over een geheel van drie lodges, stuk voor stuk met 
rieten daken, stenen muren en boordevol bushveldkarakter. ‘Lelapa’ als 
familielodge met slechts 12 suites, ‘Kopano’ als ideale optie voor koppels 
met slechts 4 suites en ‘Dithaba’, ideaal voor een kleine groep vrienden of 
familie. 

M ADAKWI

MOLORI SAFARI 
LODGE
A A A A A

Diep in het hart van het Madikwe Game Reserve ligt deze 
indrukwekkende lodge bestaande uit slechts 5 privé suites. In een geheel 
van hoffelijkheid en vriendelijkheid, worden gasten er verwelkomd 
met traditionele gezangen in de rust van de Afrikaanse bush en de 
unieke wereld van Molori. Afgelegen, privaat, uniek ontworpen, immer 
verrassend en gastronomisch. Het extravagante safari-leven op z’n best! 
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ZUID-AFRIKA LODGES

WATERBER G

MHONDORO SAFARI 
LODGE
A A A A A

Dit luxueuze vijfsterren, privé safarihotel is genesteld in het hart van de 
Welgevonden Game Reserve. Volledig herbouwd in 2015, baadt het in 
een ‘African Chic’ stijl, een elegante mix van Afrikaanse ontworpen en 
hedendaags Europees design. De gezinsvriendelijke sfeer in combinatie 
met de unieke locatie zorgen voor onvergetelijke ervaringen dankzij de 
nabijgelegen waterpoel met gegarandeerde spottings. Safari, the family 
way. 

WATERBER G

MARATABA
A A A A A

Als ultiem glamoureus toevluchtsoord past het prachtige ontwerp van 
deze lodge perfect in de natuurlijke omgeving door het slimme gebruik 
van hout en staal. Met een gastronomische keuken, elegante suites en een 
breed scala aan activiteiten, biedt de lodge een ware omarming van de 
natuur. Kleine vermelding, er is géén elektriciteit in de lodge zelf, de lodge 
is volledig zelfvoorzienend door middel van zonnepanelen. Eco-friendly, 
idyllisch en hyperluxueus.   

MONTAGU

SANBONA DWYKA 
TENTED LODGE

A A A A A

Als ultiem glamoureus toevluchtsoord past het prachtige ontwerp van 
deze lodge perfect in de natuurlijke omgeving door het slimme gebruik 
van hout en staal. Met een gastronomische keuken, elegante suites en een 
breed scala aan activiteiten, biedt de lodge een ware omarming van de 
natuur. Kleine vermelding, er is géén elektriciteit in de lodge zelf, de lodge 
is volledig zelfvoorzienend door middel van zonnepanelen. Eco-friendly, 
idyllisch en hyperluxueus.   
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4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
• de nodige ontvangstbewijzen 
• de vouchers en vervoerbewijzen
• informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om 

in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien 
de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
• de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van 

brandstof of van andere energiebronnen, of
• de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen 

reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis 
betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting 
in havens en op vliegvelden, of

• de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een 
daling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst 
opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen 
voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een 
papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die 
prijsverhoging en een berekening.
5.4  In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af 
te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt 
staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 
pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere 
voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de 
reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom 
te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben 
de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
• de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het 

begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

• de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de 
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die 
daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van 
prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 
• de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
• het om een onbeduidende verandering gaat, en 
• de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, 

een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2  Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste 
kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen 
van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te 
verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
• van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
• van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de 

voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
• van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit; 
• van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet 

uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 
• in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot 
gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht 
op een passende prijsvermindering. 
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen 
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN. 

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 
2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de 
pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden 
door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor 
zover deze van toepassing is op de pakketreis:
• de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

- de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal 
nachten;
- de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen 
van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het 
exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
- de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de 
regels van het land bestemming;
- de verstrekte maaltijden;
- de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis 
overeengekomen totaalprijs;
- ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger 
als lid van een groep;
- de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
- of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

• de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende 
kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

• de betalingsmodaliteiten;
• het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de 

uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet 
wordt behaald;

• algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en 
visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het 
verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

• de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een 
opzegvergoeding;

• inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt 
verstrekt aan de reiziger. 
2.3  De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal 
onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds 
akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper 
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang 
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de 
organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging 
van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt 
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende 
informatie:
• de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
• dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een 

bijstandsverplichting heeft;
• de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij 

insolventie;
• de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de 

organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of 
zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

• de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
• informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een 

niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem 
verantwoordelijk is;

• informatie over de interne klachtenbehandeling;
• informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online 

geschillenbeslechting; 
• informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
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Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
• indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan 

het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van 
de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
- twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; 
- zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; 
- 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 

• indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis 
heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de 
pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding 
aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald 
op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de 
opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen 
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering 
van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers 
naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een 
opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond 
van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis 
betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens 
de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit 
die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft 
vastgesteld. 
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, 
verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
• onmogelijk is, of 
• onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-

conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke 
termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de 
nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de 
organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is 
vereist. 
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, 
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, 
gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent 
de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet 
vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de 
toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en 
de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, 
kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, 
in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de 
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere 
voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder 
opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding. 
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden 
gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt 
de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per 
reiziger. 
12.7  De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met 
beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende 
minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten 
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden 
om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het 
toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de 
pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De 
doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator 
door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden 
en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen 
niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de 
pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door 
andere reisdienstverleners worden verricht. 
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor 
de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de 
doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven 
voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er 
sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de 
non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade 
die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging 
uitbetaald. 
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-
conformiteit te wijten is aan: 
• de reiziger; 
• een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen 

reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 
• onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden 
verkeert, in het bijzonder door: 
• nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en 

consulaire bijstand; 
• de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van 

andere reisarrangementen. 
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de 
organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval 
meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een 
bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig 
mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of 
doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse 
een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij 
de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de 
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst 
tot verzoening” bezorgen. 
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener 
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na 
te streven. 
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij 
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een 
procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren 
indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt 
hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail 
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts 
worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat 
dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het 
(voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). 
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een 
bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel - e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 
2017 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot 
stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt 
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
• De voornaamste kenmerken van de reisdienst
• De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en 

telefoonnummer)
• De totale prijs van de reisdienst
• Betalingsmodaliteiten
• Informatie over de interne klachtenbehandeling
• De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
• De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper 
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang 
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt 
een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, 
voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend. 
4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder 
vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne 
klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw 
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 
6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst 
tot verzoening” bezorgen. 
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener 
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na 
te streven. 
6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd 
worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij 
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een 
procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 
7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 
7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren 
indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt 
hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail 
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 
7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden 
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het 
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, 
op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep 
mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

REISINFORMATIE &
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Aanvullend op de Algemene Reis-voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u 
hierbij enkele belangrijke nota’s met verklarende informatie of aanvullingen.

1. ERKENDE REISBUREAUS
Het geven van inlichtingen over reizen opgenomen in deze brochure en de verkoop van de reizen is 
uitsluitend voorbehouden aan erkende reisbureaus met vergunning . Wij raden onze reizigers aan 
zich te vergewissen of zij wel degelijk in contact zijn met een reisagent, houder van een dergelijke 
vergunning.

2. WOONSTKEUZE
Voor alle communicatie die betrekking heeft op het reiscontract (bevestiging, wijzigingen…) kiest 
de reiziger adres bij zijn erkende agent.

3. VEREISTE DOCUMENTEN
• Elke reiziger dient in het bezit te zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde 

reis. Voor alle niet-EU bestemmingen is minimum een geldige reispas verplicht. 
Identiteitspapieren (ook de internationale reispas) dienen geldig te zijn tot minimum 6 
maanden na terugkeerdatum. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij het Consulaat 
van het betrokken land. Voor reizigers van niet-Belgische nationaliteit, raden we aan zich 
steeds bij de bevoegde Ambassade of het Consulaat te informeren. In sommige gevallen 
zijn ook visa en inentingen nodig: raadpleeg respectievelijk de overheid of uw arts.

• Reizigers met Belgische nationaliteit vanaf 75 jaar dienen in het buitenland ook in het bezit 
te zijn van identiteitspapieren met een geldige vervaldag, hoewel dit voor een verblijf in 
België niet meer verplicht is. 

• Minderjarige kinderen, ook pasgeborenen, moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs 
van identiteit (met foto) alsook over een eigen reispas wanneer de bestemming dit vereist 
(ook al zouden ze al ingeschreven zijn op de reispas van hun ouders).

• • Voor huwelijksreizen met extra hotelkortingen dient een officieel attest, afgeleverd door 
het gemeentebestuur, overgemaakt te worden aan de reisorganisator en dit minstens 2 
maanden voor de afreisdatum. Deze voordelen kunnen enkel toegestaan worden indien de 
reis plaats vindt binnen de drie maanden na de officiële huwelijksdatum.

4. PRIJZEN
• Alle prijzen gelden per persoon in EURO, tenzij anders vermeld
• In de prijzen is begrepen:

• BTW
• bijdrage tot het Garantiefonds Reizen

• Niet inbegrepen zijn:
• Kosten voor reispas, visum, inenting of andere formaliteiten, dranken, facultatieve 
uitstappen, fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer van en naar de luchthaven in België. In het 
algemeen kan Odysseus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen en kosten 
voortvloeiend uit stakingen, oorlogen, natuurrampen, wijziging van uurregeling, technische 
defecten, enz. De transport en verblijfskosten die hieruit voortvloeien kunnen ten laste 
gelegd worden aan de reiziger.
• Annulatie-, reisbijstandsverzekering e.a: aan te bevelen: uw reisagent zal u graag adviseren.

• De prijzen van de facultatieve (optionele) excursies tijdens de rondreizen zijn steeds 
gebaseerd op minimum 2 personen

5. VLUCHTEN
• De prijzen van de vluchten worden apart vermeld, per bestemming en per 

luchtvaartmaatschappij. De vluchtprijzen zijn inclusief de verplichte luchthaventaksen. De 
ter plaatse te betalen eventuele vertrekbelasting (‘departure tax’) is nooit inbegrepen. 

• De reiziger moet zijn terugvlucht herbevestigen 72 uur vóór het vertrek bij de plaatselijke 
correspondent of luchtvaartmaatschappij van de bestemming van waar hij terugvliegt.

• De reiziger moet zich minstens 90 minuten en in vele gevallen 120 minuten of meer vóór 
het vertrek voor de inscheping melden. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd 
dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Odysseus kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uurwijzigingen. Hier zijn o.m. de 
Conventies van Montreal en Warschau, de Europese Verordening 261/2004 alsook de 
algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing waaruit volgt dat 
tijden, vermeld in uurroosters of elders niet kunnen gegarandeerd worden en de reistijd 
en routing zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Daarbij is noch 
de vervoerder, noch Odysseus aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting met 
andere transportmiddelen (privé of openbaar vervoer) tijdens de heen- of de terugreis en 
geeft dit geen aanleiding tot schadevergoeding. Odysseus verkoopt alleen lijnvluchten 
van betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. In overeenstemming met art. 9 van de 
Europese Verordening nr. 2111/2005 is de reisorganisator echter verplicht u te informeren 
over de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een 
exploitatieverbod hebben. Deze lijst kan geraadpleegd worden op http://air-ban.europa.eu. 
Overeenkomstig art. 11 van de Europese Verordening nr. 2111/2005 moet de reisorganisator 
u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die 
betrekking hebben op uw vlucht. De identiteit wordt u meegedeeld op het ogenblik 
van de boeking. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk meegedeeld. 
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6. REISDAGEN/VERBLIJFSDAGEN
Gezien de vluchturen onderhevig zijn aan wijzigingen, worden de vertrek- en terugkeerdag als 
reisdagen beschouwd. Zodoende is het mogelijk dat u op die dagen (van vertrek en/of terugkeer) 
niet alle prestaties geniet. Vermindering van prestaties of programmawijzigingen geven geen 
recht op een schadevergoeding.

7. HOTELKAMER
• Kamer met zeezicht houdt in dat u vanuit uw kamer min of meer de zee kan zien. In vele 

gevallen heeft u een volledig en mooi zicht over de zee maar houdt er rekening mee dat in 
sommige gevallen het uitzicht ook beperkt kan zijn. In andere gevallen is de afstand tot de 
zee vrij groot.

• Een hotelkamer is in principe de dag van aankomst vanaf 14.00 uur beschikbaar. Op de dag 
van vertrek dient u in principe de kamer ten laatste om 11.00 uur te verlaten.

8. ENKEL HOTEL BOEKEN
Voor ‘hotel only’ boekingen worden geen kosten gerekend. Prijs: gepubliceerde
nachtprijs x het aantal te verblijven nachten.

9. PRIJSBEREKENING
De prijs vermeld in de Odysseus brochure (+ errata) is van toepassing. Odysseus behoudt zich 
het recht voor de gepubliceerde prijzen aan te passen tot op het ogenblik van de bevestiging. De 
definitieve contractprijs wordt aan het reisbureau bevestigd met een bevestigingsformulier en/of 
factuur bij de reservatie. Bevestigde prijzen kunnen tot vier weken vóór de afreis aangepast worden 
onder de voorwaarden gesteld bij de Algemene Reisvoorwaarden. Raadpleeg steeds uw reisagent.

10 .SPORT EN ANIMATIE
Odysseus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de goede afloop van sportactiviteiten, 
excursies, toeristische manifestaties e.a. die niet bij Odysseus in België gereserveerd werden. De 
organisatie en exploitatie van sportactiviteiten (ook aan hotelstranden) is veelal in handen van 
lokale organisaties. Alhoewel het bestaan van deze excursies en activiteiten in de brochure ter 
informatie kunnen vermeld worden, maken zij geen deel uit van de reisovereenkomst en Odysseus 
is dus niet aansprakelijk. Elke betwisting dient meteen ter plaatse te worden geregeld.

11. HOTELFACILITEITEN
Het kan in het laagseizoen voorkomen dat een aantal sportfaciliteiten, winkels en 
uitgaansgelegenheden gesloten is en dat minder activiteiten kunnen worden uitgevoerd dan 
in het hoogseizoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde ‘georganiseerde’ activiteiten en/of 
avonden alleen doorgaan als er genoeg deelnemers zijn . De beslissing bij dit soort zaken ligt 
bij het desbetreffende hotel. Hiertegenover staan uiteraard weer belangrijke voordelen: de 
vakantieganger die in het voor- en naseizoen reist geniet van meer rust en ruimte en kan rekenen 
op een aanzienlijke geldbesparing. In bepaalde landen (o.a. Midden Oosten) dient men er 
rekening mee te houden dat tijdens de (variabele) periode van de Ramadan, er tijdens de dag 
enkel alcohol op de kamer verkregen kan worden. Ook het restaurantaanbod is tijdens de dag 
beperkter en mogelijk is er in deze periode minder animatie.

12. MAALTIJDPLANS
In regel start half pension, vol pension of ‘all inclusive’ met het diner op de dag van aankomst en 
eindigt met ontbijt op de dag van vertrek. In geval van late aankomst en/of vroeg vertrek is het 
mogelijk dat u niet van alle geplande maaltijden kan genieten. Dit kan geen aanleiding geven tot 
enige terugbetaling. De invulling van het ‘All inclusive’ concept kan van hotel tot hotel variëren en 
voor bepaalde diensten kan een supplement gevraagd worden. Half pension omvat het ontbijt en 
het diner of de lunch. Het half pension heeft betrekking op de ‘hoofdrestaurants’. Dranken bij het 
diner of de lunch zijn nooit inbegrepen. Indien er ook andere ‘à la carte’ restaurants zijn, kan de 
maaltijd er meestal ook worden genomen op voorwaarde dat er ter plaatse gereserveerd wordt en 
er door de klant een supplement betaald wordt.

13. CREDIT CARDS (‘KREDIETKAARTEN’)
In hotels moeten de openstaande rekeningen voor extra uitgaven voldaan worden ten laatste op 
de dag van vertrek. Als waarborg voor deze kosten vragen steeds meer hotels een nummer van 
een credit card bij het inchecken. Indien u geen credit card heeft, wordt soms een waarborg in 
cash (‘contanten’) gevraagd waarvan het bedrag door het hotel bepaald wordt. Een credit card is in 
sommige gevallen ook aan te raden bij betaling van andere diensten buiten het hotel.

14. BOUWWERKZAAMHEDEN
Nieuwbouw en renovatie zijn alledaagse verschijnselen geworden. Vooral in vakantieplaatsen in 
opbouw kunnen in sneltempo toeristische en commerciële projecten tot ontwikkeling komen. 
Odysseus kan geen enkele invloed uitoefenen op openbare en privé bouwactiviteiten in de buurt 
van uw hotel en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

15. LATE LEVERING DOCUMENTEN
Indien om redenen van laattijdige boeking, wijziging, betaling of enige andere reden de 
reisdocumenten per koerierdienst dienen verzonden te worden dan is deze verzending op risico 
van de reiziger en wordt hiervoor de kost doorgerekend aan de klant met minimum van 25, - euro 
per dossier.

16. AANSPRAKELIJKHEID
De gegevens in deze brochure werden te goeder trouw verzameld en medegedeeld. We behouden 
ons het recht voor de brochure te wijzigen d.m.v. errata verzonden aan uw reisagent. Indien 
mogelijk delen wij u eventuele wijzigingen en/of fouten in deze brochure mee vóór uw reservatie. 
Kennelijke manifeste fouten kunnen Odysseus derhalve niet binden.

7. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
• Bij de inschrijving worden heen- en terugreisdata vast geboekt. Wijzigingenvan 

retourdatum ter plaatse is niet meer mogelijk. Voor andere toegelaten wijzigingen zijn de 
andere bepalingen van dit artikel van toepassing.

• Het voortijdig onderbreken van de reis geeft geen recht tot terugbetaling van de niet 
genoten diensten. Alle extra kosten (vliegtuig, transport en transfers) zijn ten laste van de 
reiziger.

• Wijzigingen conform de bijzondere reisvoorwaarden Odysseus onverminderd de 
bepalingen van art. 17.1 en 17.2, moeten de hieronder vermelde kosten in ieder geval betaald 
worden, zelfs indien de wijziging te wijten is aan toeval of overmacht:
- Administratiekosten voor andere dan deze aangebracht aan devertrekdatum, retourdatum, 
bestemming of hotel vanaf de datum van reservatie: 25 euro per persoon.
- Kosten bij wijziging van vertrek- en/of retourdatum of bestemming:

• Vanaf de reservatie tot 56 dagen voor de oorspronkelijk vastgelegde
vertrekdatum: 25 euro per persoon
• Vanaf 55 dagen tot 22 dagen voor de oorspronkelijk vastgelegde
vertrekdatum: 100 euro per persoon
• Vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor de oorspronkelijk vastgelegde vertrekdatum:
200 euro per persoon
• Binnen 7 dagen voor het vertrek: zie artikel 18 ‘Verbreking/annulatie door de
reiziger’ en artikel 13 van de algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen.

18. VERBREKING/ANNULATIE DOOR DE REIZIGER
Bijzondere reisvoorwaarden Odysseus die artikel 13 van de algemene voorwaarden 
Geschillencommissie Reizen aanvullen. In geval van discussie hebben de bijzondere voorwaarden 
voorrang op de algemene voorwaarden. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een 
aan hem toe te rekenen omstandigheid, is hij een schadevergoeding verschuldigd die als volgt 
is bepaald:
• annulering méér dan 30 dagen voor vertrek: 10% van de reissom
• annulering vanaf 30 dagen tot en met 21 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
• annulering vanaf 20 dagen tot en met 10 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
• annulering minder dan 10 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 
Opgelet: Voor sommige reizen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Deze
worden bij deze reizen uitdrukkelijk vermeld.

19. DOSSIERS IN AANVRAAG
Voor aanvragen waarbij Odysseus de kans gering inschat, maar waarvoor toch wordt 
aangedrongen, wordt een dossierkost van 25 euro per hotel aangerekend. Voor annulering van een 
dossier in aanvraag wordt een dossierkost van 50 euro per dossier aangerekend.

20. KLACHTENREGELING
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse worden medegedeeld aan de 
dienstverlener (hotel, transporteur) of de vertegenwoordiger van uw reisorganisator. Enkel indien 
deze laatste ter plaatse geen vertegenwoordiging heeft dient u uw klacht rechtstreeks te formuleren 
aan uw reisbemiddelaar/-agent of tenslotte – en in die volgorde – aan uw reisorganisator in België. 
Zo geeft u de reisorganisator de mogelijkheid te zoeken naar een oplossing voor uw probleem. 
Het niet naleven van deze voorwaarden kan een invloed hebben op de bepaling van uw eventuele 
schadevergoeding.

21. VERZEKERING
Wij raden al onze reizigers o.a. een annulatie- en reisbijstandsverzekering aan. Uw reisagent zal u 
hiertoe alle inlichtingen verstrekken.

22. TOEPASSING BIJZONDERE VOORWAARDEN
De bijzondere reisvoorwaarden zijn samen met de algemene reisvoorwaarden van de 
geschillencommissie reizen van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en bemiddeling.

WISSELKOERSEN
Deze prijzen zijn berekend op basis van de wisselkoersen geldig op 01/12/2022. Odysseus 
maakt voorbehoud voor aanpassing van haar prijzen in deze prijslijst omwille van 
wisselkoersschommelingen. 

Dit is een uitgave van Active Holidays BVBA 
www.odysseus.be

Odysseus is een merknaam gebruikt door Active Holidays BVBA 
Van Aerdtstraat 52/2 - 2060 Antwerpen

BE0455.097.670. 


